
جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحسيمةإقليم: تارودانت 112268616/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغني المرابط

إقليم: الحسيمةإقليم: الدريوش 104957916/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجالوالي سعيد

إقليم: الحسيمةإقليم: الدريوش 112263516/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجزريوحي محمد

إقليم: الحسيمةإقليم: أزيلل 117478406/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعزة فوزي

إقليم: الحسيمةإقليم: الدريوش 123547906/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجالشادلي حنان

إقليم: الحسيمةإقليم: الدريوش 126819804/09/02 93 مزدوجمقران نادية

إقليم: الحسيمةإقليم: الدريوش 136745207/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالبكاري اسماء

إقليم: الحسيمةإقليم: شفشاون 155021501/01/10 57 مزدوجالبوسلمي نوال

إقليم: الحسيمةإقليم: أزيلل 168091501/01/12 53 مزدوجنوال بابو

إقليم: الحسيمةإقليم: شفشاون 158003402/09/10 51 مزدوجنبيل بن أحمد

إقليم: الحسيمةإقليم: شفشاون 158037102/09/10 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجآلعيساتي سعيد

إقليم: الحسيمةإقليم: تاونات 158230602/09/10 43 مزدوجمحسن السعدي

إقليم: الحسيمةإقليم: شفشاون 168191404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجاسرار احلم

إقليم: الحسيمةإقليم: زاكورة 172044202/09/14 31 مزدوجالحسن  العرنوقي

إقليم: الحسيمةإقليم: تارودانت 172045702/09/14 31 مزدوجعبد السلم العيادي

إقليم: الحسيمةإقليم: زاكورة 172049902/09/14 31 مزدوجأحمد البوضعاتي

إقليم: الحسيمةإقليم: شيشاوة 172053102/09/14 31 مزدوجعبد الحق  الفلح
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحسيمةإقليم: زاكورة 172070502/09/14 31 مزدوجشاكر المرابط

إقليم: الحسيمةإقليم: بني ملل 126655604/09/02 30 إلتحاق بالزوجمزدوجايجة الصابر

إقليم: الحسيمةإقليم: مولي يعقوب 126854704/09/02 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعد مراق

إقليم: الحسيمةعمالة: المضيق - الفنيدق 171969502/09/14 21 مزدوجعبد الكريم أحمجيق

إقليم: الحسيمةإقليم: زاكورة 172183802/09/14 21 مزدوجعبد الناصر الطاهري

إقليم: الحسيمةإقليم: خنيفرة 130713105/09/03 20 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الزكي

إقليم: شفشاونعمالة: الصخيرات  - تمارة 37831217/09/90 169 أقدمية 20 سنةمزدوجالعاقل زبيدة

إقليم: شفشاونإقليم: وزان 74936116/09/93 159 أقدمية 12 سنةمزدوجفركال محمد

إقليم: شفشاونإقليم: برشيد 104629316/09/96 109 مزدوجزوبير ركاني

إقليم: شفشاونإقليم: بني ملل 130729705/09/03 65 مزدوجيونس حاجي

إقليم: شفشاونإقليم: وزان 140501205/09/07 63 مزدوجمجدة ترغي

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 168101005/09/11 53 مزدوجبولعيش أزهر الحسن

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 158200902/09/10 49 مزدوجالكحيل العياشي

إقليم: شفشاونإقليم: الدريوش 158294905/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة عزيزي

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 158312905/09/11 42 مزدوجعبد المونعم

إقليم: شفشاونإقليم: ميدلت 168385604/09/12 35 مزدوجخديجة ماسو

إقليم: شفشاونإقليم: فجيج 172001002/09/14 31 مزدوجبن عياد رشيد
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: شفشاونإقليم: ميدلت 171689003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجامعطي سميرة

إقليم: شفشاونإقليم: جرسيف 171790803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالمير سميرة

إقليم: شفشاونإقليم: زاكورة 171864903/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجلويزي المصطفى

إقليم: شفشاونإقليم: العرائش 158370105/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الدريسي

إقليم: شفشاونإقليم: زاكورة 171796403/09/13 25 مزدوجاليوسفي   محمد

إقليم: شفشاونإقليم: خريبكة 123728606/09/01 21 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء حمادي

إقليم: شفشاونإقليم: تارودانت 172065702/09/14 21 مزدوجالخمليشي نبيل

إقليم: شفشاونإقليم: تارودانت 172122902/09/14 21 مزدوجعبد الواحد كرز

إقليم: شفشاونإقليم: الصويرة 172129502/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعمارتي محمد

إقليم: شفشاونإقليم: ميدلت 175278102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالمقدم فاطمة

إقليم: فحص - انجرةإقليم: وزان 104787216/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجطلل البقالي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: سيدي قاسم 111538716/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجقاسم بناني

إقليم: فحص - انجرةعمالة: طنجة - أصيل 126368113/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد علي موسى

إقليم: فحص - انجرةإقليم: صفرو 117632106/09/00 91 مزدوجمنال الوردي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: القنيطرة 123834406/09/01 83 مزدوجمراحة  فاطمة الزهراء

إقليم: فحص - انجرةإقليم: العرائش 136845921/09/04 73 مزدوجالهللي خالد

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 140593818/02/08 73 مزدوجالعدناني سعاد
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 154829815/12/08 67 مزدوجفطيمة بن مسعود

إقليم: فحص - انجرةإقليم: الناضور 168132701/03/11 59 مزدوجحياة خنجلي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 154847108/12/08 55 مزدوجبديعة اولد سي المكي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 140591524/01/08 53 مزدوجاقشتول بناصر

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 158490405/09/11 53 مزدوجهاجر التاقي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 140515205/09/07 51 مزدوجالبشاري فيصل

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 158346205/09/11 46 مزدوجبلل البكري

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 140519620/09/07 45 مزدوجبوحرايد لمياء

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 158461605/09/11 43 مزدوجمجيدة اوبحمان

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 158476905/09/11 43 مزدوجبديعة صابر

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 155024902/09/09 42 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة الحداد

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 168453904/09/12 39 مزدوجعبد الحكيم  الزبيري

إقليم: فحص - انجرةإقليم: اليوسفية 69068417/09/80 38 مزدوجعبد الرحيم التغماني

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 158258601/03/10 38 مزدوجاهناح نجم الدين

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 158344705/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوج  أسماء العزيزي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 158349805/09/11 36 مزدوجامحمد الحجوي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 158371105/09/11 36 مزدوجحسناء الكنون
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شيشاوة 168116901/01/12 36 مزدوجالمصباحي البشير

إقليم: فحص - انجرةإقليم: الدريوش 168181404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام علوان

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 168266604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجاحسا ن البفالي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: العرائش 168271604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالفلوس غفران

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 168181504/09/12 35 مزدوجإسماعيل ألوات

إقليم: فحص - انجرةإقليم: مولي يعقوب 168275904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الكرواني

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 168276604/09/12 35 مزدوجخديجة الحداد

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 168403705/09/12 35 مزدوجغيثة ولد لوبيه

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 171982602/09/14 31 مزدوجحياة الندلوسي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 168241604/09/12 30 مزدوجالشاكيري يسرى

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 171785703/09/13 28 مزدوجماجدة الخنيسي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 171848803/09/13 28 مزدوجخربا ش كوثر

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 171918003/09/13 28 مزدوجكريمة سكو

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 171933303/09/13 28 مزدوجمجيدة الزاهر

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 158299105/09/11 27 مزدوجمحمد سعيد البقالي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 158352905/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى الكحط

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 158370905/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الكحط
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: فحص - انجرةإقليم: العرائش 158521209/12/11 27 إلتحاق بالزوجةمزدوجالداودي عبد المجيد

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تاونات 168282904/09/12 25 مزدوجالحجوجي ياسين

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 171856003/09/13 24 مزدوجمجدة الحميدي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 126590804/09/02 21 مزدوجالكزاري  عبد السلم

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تطوان 158143202/09/10 21 مزدوجنور الدين    الرامي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 172023102/09/14 21 مزدوجمليكة بوزرواطة

إقليم: فحص - انجرةإقليم: فجيج 172045102/09/14 21 مزدوجموسى العصري

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 172110002/09/14 21 مزدوجشريفة  اكيسن

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تارودانت 172124102/09/14 21 مزدوجالعمرتي بوسماحة عبداللطيف

إقليم: فحص - انجرةإقليم: تارودانت 172186402/09/14 21 مزدوجالترفوس نيزار

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 175336902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة محو

إقليم: العرائشإقليم: فجيج 72496416/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجالزكاري محمد

إقليم: العرائشإقليم: السمارة 74914816/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالسنون محمد

إقليم: العرائشإقليم: وزان 5699616/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد الشرقاوي

إقليم: العرائشإقليم: سيدي قاسم 28947716/09/86 161 أقدمية 20 سنةمزدوجنور الدين الزازي

إقليم: العرائشإقليم: وزان 5655416/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم أخوادر

إقليم: العرائشإقليم: وزان 5816016/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالفتاح  جبروني
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العرائشإقليم: وزان 104856816/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المالك فارس

إقليم: العرائشإقليم: الرشيدية 104998216/09/96 147 أقدمية 12 سنةمزدوجايت اوبو رشيد

إقليم: العرائشإقليم: سيدي قاسم 9140416/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد بابايا

إقليم: العرائشإقليم: سيدي قاسم 77405716/09/91 142 أقدمية 20 سنةمزدوجنزهة بوهاني

إقليم: العرائشإقليم: وزان 5698816/09/94 141 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العالي العوني

إقليم: العرائشإقليم: وزان 104795916/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالصغير محمد نكاد

إقليم: العرائشإقليم: خريبكة 37753717/09/90 136 أقدمية 20 سنةمزدوجالحراق محجوبة

إقليم: العرائشإقليم: تازة 6450616/09/95 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالله ميري

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 9118216/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الكرامي

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 9182716/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالكبراوي فيصل

إقليم: العرائشإقليم: وزان 111539516/09/97 129 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد اسليماني

إقليم: العرائشإقليم: وزان 117553806/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد القبيل

إقليم: العرائشإقليم: تارودانت 123945006/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق سحيسح

إقليم: العرائشإقليم: الرشيدية 112292116/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجطهير مولي اسماعيل

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 126572213/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالبكري المختار

إقليم: العرائشإقليم: تارودانت 123878706/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجغدير وعديد

إقليم: العرائشإقليم: سيدي قاسم 111541616/09/97 117 أقدمية 12 سنةمزدوجأمال كارتي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العرائشإقليم: تنغير 130602105/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى بنعبيد

إقليم: العرائشإقليم: بولمان 104907016/09/96 112 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سليماني

إقليم: العرائشإقليم: تنغير 136755307/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالخال يوسف

إقليم: العرائشإقليم: تطوان 37825616/09/90 108 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة آيت لحيان

إقليم: العرائشإقليم: وزان 104786216/09/96 104 أقدمية 12 سنةمزدوجخليل الفقيري

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 111691516/09/97 104 أقدمية 12 سنةمزدوجنجار رقية

إقليم: العرائشإقليم: زاكورة 112056516/09/98 101 أقدمية 12 سنةمزدوجالسلفاتي عبد اللطيف

إقليم: العرائشإقليم: زاكورة 140016107/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجغنام صباح

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 5506716/09/94 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير العسري

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 111697916/09/97 99 مزدوجأشركوك نجوى

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 117833606/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اجريفي

إقليم: العرائشإقليم: وزان 136826017/09/04 93 مزدوجصلح الدين بن زروق

إقليم: العرائشإقليم: وزان 140019615/09/05 93 مزدوجيسين هشوم

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 136759007/09/04 91 مزدوجالمسرار نوال

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 140001901/10/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجأمال الفاطمي

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 5699216/09/94 90 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الشريع

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 6354216/09/95 90 أقدمية 12 سنةمزدوجالضريف نادية
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 115446416/09/99 83 مزدوجحكيمة القوري

إقليم: العرائشإقليم: تاونات 126874704/09/02 77 مزدوجأمال نية

إقليم: العرائشإقليم: ورزازات 126958304/09/02 77 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام سنوسي

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 111690216/09/97 75 مزدوجطاهري عزيز

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 64591716/09/78 69 مزدوجمحمد العماري

إقليم: العرائشإقليم: شتوكة آيت باها 115455816/09/99 65 مزدوجعبداللطيف المديوني

إقليم: العرائشإقليم: صفرو 5908416/09/94 62 مزدوجيونس  ابن جلل

إقليم: العرائشإقليم: وزان 158108402/09/10 61 مزدوجحياة العسري

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 168141601/03/11 61 مزدوجالزهرة منير

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 155086701/01/10 59 مزدوجالمزديوي بشرى

إقليم: العرائشإقليم: تارودانت 155025101/01/10 57 مزدوجالهدروجي احمد

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 158375005/09/11 53 مزدوجليلى المجاطي

إقليم: العرائشإقليم: وزان 118009306/09/00 51 مزدوجرضوان الربعي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 158016402/09/10 51 مزدوجعبد العالي بوقجة

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 158216702/09/10 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد المجيد كيندي

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 130799105/09/03 46 مزدوجعبدالله المرابط

إقليم: العرائشإقليم: وزان 154916202/09/09 46 مزدوجصيموك كريم

9



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 168396904/09/12 45 مزدوجالمريني هاجر

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 168400604/09/12 45 مزدوجإحسان ناصر

إقليم: العرائشإقليم: أزيلل 158414105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة جلل

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 158446105/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمساري محمد

إقليم: العرائشإقليم: زاكورة 158480105/09/11 43 مزدوجسجيدي يونس

إقليم: العرائشإقليم: وزان 158144102/09/10 39 مزدوجمينة رطاب

إقليم: العرائشإقليم: وزان 158146702/09/10 39 مزدوجإسماعيل سعيدي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171677603/09/13 38 مزدوجايمان ايت عبدالرحمان

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 171698403/09/13 38 مزدوجهشام عاتق

إقليم: العرائشإقليم: زاكورة 171747703/09/13 38 مزدوجمحمد الشناكة

إقليم: العرائشإقليم: شيشاوة 171749003/09/13 38 مزدوجأحمد الشياضمي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171764003/09/13 38 مزدوجفاطمة العلوي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171800503/09/13 38 مزدوجراضية القدحي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171802903/09/13 38 مزدوجاليعلوي فاطمة الزهراء

إقليم: العرائشإقليم: شيشاوة 171809003/09/13 38 مزدوجاحمد السنوني

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171865003/09/13 38 مزدوجفتيحة لكيل

إقليم: العرائشإقليم: شيشاوة 171870003/09/13 38 مزدوجالمالكي الحراق يوسف
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العرائشإقليم: تيزنيت 158382905/09/11 37 مزدوجالسيتي نوال

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 168181004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة علوش

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 168219804/09/12 35 مزدوجعبد الرحيم بخ بخ

إقليم: العرائشإقليم: وزان 168230804/09/12 35 مزدوجوائل بومديان

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 168246104/09/12 35 مزدوجالشمارخي عبد الحليم

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 168428704/09/12 35 مزدوجيونس صالحي

إقليم: العرائشإقليم: تاونات 168137801/01/12 32 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد مشكور

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171994702/09/14 31 مزدوجمراد بختاوي

إقليم: العرائشإقليم: أزيلل 172009602/09/14 31 مزدوجبطاح مصطفى

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172017002/09/14 31 مزدوجسعــــــــا د   بوكيري

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172021602/09/14 31 مزدوجلخليفي بوطيبة

إقليم: العرائشإقليم: زاكورة 172047302/09/14 31 مزدوجهويرة البيطار

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172101502/09/14 31 مزدوجخديجة حمادي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172122302/09/14 31 مزدوجاخريف بشرى

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172155321/07/14 31 مزدوجالمحجوب وعبي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172191302/09/14 31 مزدوجنعيمة الزعيم

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 168268704/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة البازي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العرائشإقليم: زاكورة 171772803/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبوخاري احمد

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171695803/09/13 28 مزدوجحفيظة أقضاض

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 171707503/09/13 28 مزدوجبرشي زكرياء

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171785303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالخطروني فاطمة الزهراء

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171793903/09/13 28 مزدوجأسماء الوهداني

إقليم: العرائشإقليم: وزان 171837403/09/13 28 مزدوجاحسين لطيفة

إقليم: العرائشإقليم: وزان 172153102/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء النبي

إقليم: العرائشإقليم: فحص - انجرة 172024702/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الشاعر

إقليم: العرائشإقليم: فحص - انجرة 172155802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الوهابي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172061602/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد الحور

إقليم: العرائشإقليم: شيشاوة 171971202/09/14 21 مزدوجفرحات أيت عيسى

إقليم: العرائشإقليم: الصويرة 172075502/09/14 21 مزدوجبلل اليملحي

إقليم: العرائشإقليم: شيشاوة 172098802/09/14 21 مزدوجحجيب محمد

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172115102/09/14 21 مزدوجرشيدة كبيري

إقليم: العرائشإقليم: أزيلل 172116302/09/14 21 مزدوجكماشين هاشم

إقليم: العرائشإقليم: شيشاوة 172117802/09/14 21 مزدوجرشيد الكرطيط

إقليم: العرائشإقليم: الصويرة 172131402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجلسيق أحمد
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 172153002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرى انخيلي

إقليم: العرائشإقليم: زاكورة 172181102/09/14 21 مزدوجرضا  السلوي

إقليم: العرائشإقليم: فجيج 172185602/09/14 21 مزدوجمحمد الطالبي

إقليم: العرائشإقليم: تطوان 175289002/09/15 20 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة الروان

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 117357006/09/00 18 مزدوجبشرى شحموط

إقليم: العرائشإقليم: وزان 175322502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجخنون لمياء

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175270302/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلل الهنا

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175312802/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم جعكو

إقليم: العرائشإقليم: فحص - انجرة 175353902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالوزاني هجر

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 37773017/09/90 159 إلتحاق بالزوجةمزدوجدحمان محمد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 104986516/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين المرابط

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 73489216/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوجثرية امهاوش

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 111445316/09/97 129 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى البارودي

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 5585816/09/94 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحميد بنعيسى

إقليم: وزانإقليم: فجيج 139941207/09/05 93 إلتحاق بالزوجمزدوجابنحمو مونة

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 9134716/09/95 77 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة اوتليت

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 140742505/09/08 77 مزدوجاحمدوش سعيد
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 154934602/09/09 59 مزدوجهشام الكاري

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 140591024/01/08 57 مزدوجالرميلي محمد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 154990401/01/10 56 إلتحاق بالزوجمزدوجالبقالي ندى

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 157991602/09/10 53 مزدوجاسراو خالد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 158454205/09/11 53 مزدوجمرية ناجم

إقليم: وزانإقليم: تاونات 158040102/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الزهري

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 158006502/09/10 51 مزدوجوداد بندريس

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 158367805/09/11 46 مزدوجعز الدين الحجري

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 168363904/09/12 45 مزدوجنبيل كريم

إقليم: وزانإقليم: الخميسات 111537616/09/97 43 مزدوجعماد رواسي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 140442305/09/07 43 مزدوجأنوار اضادي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 158361705/09/11 43 مزدوجالعللي نعيمة

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 168198804/09/12 39 مزدوجباغنو بوشرى

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 154891502/09/09 38 مزدوجالمحمدي هناء

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171671403/09/13 38 مزدوجام كلثوم أشتيب

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 171681903/09/13 38 مزدوجايت تيموريك  محمد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171711003/09/13 38 مزدوجبلمهيدي رابحة
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب
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تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171754203/09/13 38 مزدوجيونس دوائري

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171777403/09/13 38 مزدوجمحمد الهايج

إقليم: وزانإقليم: الدريوش 171792703/09/13 38 مزدوجالمريسي عبد القادر

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 171804603/09/13 38 مزدوجالروكي المصطفى

إقليم: وزانإقليم: أزيلل 171840203/09/13 38 مزدوجادريس جفريوى

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171915603/09/13 38 مزدوجصارة سالمي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171917403/09/13 38 مزدوجبشرى سباطة

إقليم: وزانإقليم: تاونات 140743205/09/08 36 إلتحاق بالزوجمزدوجهند اخطار

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 158417705/09/11 36 مزدوجعمر القيطوني

إقليم: وزانإقليم: الحسيمة 168149905/09/11 36 مزدوجالصخري عتمان

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 168307504/09/12 35 مزدوجنورى  المستعد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 168321004/09/12 35 مزدوجالزيتي زهير

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 168432404/09/12 35 مزدوجسماح فوزي

إقليم: وزانإقليم: العرائش 158357105/09/11 32 مزدوجانوار المرواني

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 168404204/09/12 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجواعلي نبيل

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171975402/09/14 31 مزدوجحنان أيتلحو

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171979002/09/14 31 مزدوجالحسين امعماع
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 171994602/09/14 31 مزدوجعبد المجيد بخري

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 172055902/09/14 31 مزدوجمحمد  الكلعي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172057302/09/14 31 مزدوجعبدالسلم الحضري

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 172067102/09/14 31 مزدوجبوشتى القرشي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172079802/09/14 31 مزدوجنجاة النخيلي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172086002/09/14 31 مزدوجخالد الزوتان

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 172122602/09/14 31 مزدوجقنينو محمد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172182602/09/14 31 مزدوجيوسف استيتو

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172186502/09/14 31 مزدوجأحمد طريق

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172193202/09/14 31 مزدوجنجية أزمان

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 168204504/09/12 29 مزدوجعصام بعيش

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 171687903/09/13 28 مزدوجاعليلو محمد

إقليم: وزانإقليم: بولمان 171716903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبندريس وفاء

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171770003/09/13 28 مزدوجالبرشي اسماء

إقليم: وزانإقليم: الحوز 171813303/09/13 28 مزدوجفاروق زهيرة

إقليم: وزانإقليم: تنغير 171867503/09/13 28 مزدوجمدني فاطمة الزهراء

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171904903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجرامة فاطمة الزهراء
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: وزانإقليم: فجيج 171931703/09/13 28 مزدوجمحمد يحيي

إقليم: وزانإقليم: الصويرة 171939703/09/13 28 مزدوجصالح الزوينا

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 168257604/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالفتني وفاء

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171787603/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المذهون

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172114002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة جندارة

إقليم: وزانإقليم: زاكورة 171992302/09/14 21 مزدوجبضري محمد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172010602/09/14 21 مزدوجمهدي بيتة

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172011002/09/14 21 مزدوجحنان بوعبادي

إقليم: وزانإقليم: أزيلل 172035802/09/14 21 مزدوجياسر الدرداكي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172038502/09/14 21 مزدوجعبد ا الدريسي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172057502/09/14 21 مزدوجعبد النبي الحافظي

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 172063002/09/14 21 مزدوجياسين الجوهري

إقليم: وزانإقليم: تارودانت 172072402/09/14 21 مزدوجعبدالعزيز العمري

إقليم: وزانإقليم: تارودانت 172085002/09/14 21 مزدوجعبد السلم الطيري

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172085402/09/14 21 مزدوجرقية الطوسي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172125802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد لفضول

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172134802/09/14 21 مزدوجلوزيزي لطيفة
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172138202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمقران نهاد

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 172141002/09/14 21 مزدوجرضا امشيش

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 172146902/09/14 21 مزدوجخالد مومن

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172173002/09/14 21 مزدوجالتهامي السهلي

إقليم: وزانإقليم: شيشاوة 172186202/09/14 21 مزدوجحميد الطويل

إقليم: وزانإقليم: العرائش 168266704/09/12 20 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة البقالي

إقليم: وزانإقليم: الحسيمة 175345202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنة المهاجري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 23960617/09/84 197 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد  اسميرس

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: ميدلت 24033816/09/84 197 أقدمية 20 سنةمزدوجالدرقاوي محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 17299616/09/82 185 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن حضرية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 71942022/09/92 172 إلتحاق بالزوجمزدوجمنيرة الصباني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 5769616/09/94 169 أقدمية 20 سنةمزدوجالخياري رشيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 84515208/11/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين بوتقديحت

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العيون 21674716/09/85 162 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى الفليوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي افني 104821816/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجنورالدين بوعزة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 73889016/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبلغازى مصطفى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 5598516/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد لغويبي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 5698516/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسوني محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 72411516/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد الغبري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 104536016/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد العبودي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تارودانت 9144616/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجصالح تغر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 111756316/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة اسراج

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 5759916/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد جزولي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 33598416/09/88 145 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الحراق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 6409216/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالصديقي خليد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 23961717/09/84 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر اللغميش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 72532416/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن البقالي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 76997616/09/91 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ساشة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 105292516/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجخالدهندا

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 111755416/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمـحـمـد الكركوري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 112160716/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجفيصل الشعرة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 72427116/09/92 141 أقدمية 12 سنةمزدوجالشريف البقالي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 37806817/09/90 139 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة الطبل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 112165716/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجزهرة أبروح
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رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي سليمان 24064801/10/83 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحداوي أحمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 104796316/09/96 137 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمريني نورالدين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 104984516/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بنموسى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 111693816/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعتاب وطاسي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: قلعة  السراغنة 111895416/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي رشيدعكيف الهسكوري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 111647116/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجالرفاس سعاد

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: فاس 77198216/09/91 134 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة والي علمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 5871916/09/94 133 أقدمية 12 سنةمزدوجصابر   مينة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 9145016/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجرحمة النالي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111660016/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالرشداوي إحسان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 111660116/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعماد الزوجال

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 112168716/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالزبير مصطفى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 115577116/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية الزقان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 115767216/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجابرهماتي  بديعة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 5582116/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم بحاج

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 6054116/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجتمتام مراد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 6090416/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللـــه الخلـيفــــــي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 8918816/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف مرزوق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي سليمان 72088016/09/92 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلطرش عبد الخالق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 74073016/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى الصيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 104958716/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح الدين زكاري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 104992516/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوججمال حسني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 111657016/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالعافية رضوان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 111872616/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحسن بنرحو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 112190016/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهناء حموش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 115425916/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى الفجي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 123491606/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف ابن حمان الشهب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 123588206/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد العمراني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 123696606/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد الفحصي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 104547116/09/96 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام بوطامة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 112160016/09/98 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجرابح الجيللي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 5850916/09/94 129 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد البرماكي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 117532306/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين شكري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 28854916/09/86 128 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد بن عياد
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 5953816/09/94 127 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد الشخار

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 6011416/09/94 127 أقدمية 12 سنةمزدوجبن شاطر محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 6298016/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد بنكرا

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 8967716/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد الخمال

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: صفرو 24057317/09/84 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالعربي   أشمل ل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 74970016/09/93 127 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام علوش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 111430016/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجبدر لكحل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 111534516/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحليم عبد الوهاب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 123424306/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالعز محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 74618016/09/93 126 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوغليظي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 5480916/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمود عزاوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 6281716/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم العروسي الفليحي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 8906816/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالشقدوفي رضوان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 73785416/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم الحيايضة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 104701816/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظ الحساني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 104781516/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد المطيلي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 111526416/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم المجدوبي
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 111692216/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الصمدي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 112162516/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجأرسلن قلباوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 112181316/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح الدين الموثوق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 126544706/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيل درويش

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: مكناس 35736116/09/89 124 أقدمية 12 سنةمزدوجبنزريول فتيحة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 35737316/09/89 124 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية الحجاجي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 77600016/09/91 123 أقدمية 12 سنةمزدوجالزهرة المعطاوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 126616304/09/02 123 أقدمية 12 سنةمزدوجالخمليشي كريم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 104702216/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سعيد سحلن

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 123593806/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالزهرة العللي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 126325604/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعابدي  محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 126502704/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجبوطاهير عبد المالك

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 117524107/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجبنعيسى مريم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تنغير 123830213/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمجيد حسناء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140429401/01/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز أبورح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 70696016/09/92 118 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد الهاني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 72083016/09/92 118 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد دحو
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111661316/09/97 118 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بن عبد ا

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 104448416/09/96 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى العوامد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 117542806/09/00 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالدحيمن مصطفى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 126985720/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجيزيدي ليلى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 20629421/09/83 115 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن بوعجاج

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الخميسات 23654317/09/84 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز جابر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111409316/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجدنيا أنيش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111652016/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالبهوتي محمد أمين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111659716/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى بنموسى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 115576016/09/99 115 أقدمية 12 سنةمزدوجأسية السعادي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 115754816/09/99 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمنى الدخيشي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 118084106/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجسمير السنون

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 123402506/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجرقية أحوزي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 8935816/09/95 114 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان جحاح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فجيج 117766606/09/00 114 إلتحاق بالزوجمزدوجنقروز الزهراء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 9170916/09/95 113 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير سلمون

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 104922216/09/96 113 أقدمية 12 سنةمزدوجالبحاتي عبد السلم
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111660216/09/97 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل الشلياح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 123779706/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجإيمان القاسمي

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: إنزكان ايت ملول 5483616/09/94 112 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الله الصحراوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 123851006/09/01 111 أقدمية 12 سنةمزدوجماجدة مغامر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 104671116/09/96 109 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد الشاط

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تنغير 111654616/09/97 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسوني سعيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 126371123/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجفدوة  اليملحي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 111754316/09/97 108 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة إكل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 112165216/09/98 108 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى العارف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 115849916/09/99 108 أقدمية 12 سنةمزدوجبدرية بنصديق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 112161216/09/98 107 أقدمية 12 سنةمزدوجحسني الخمليشي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 115752916/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس بن الطيب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 130647805/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجحياة الدهبي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: ميدلت 86375616/09/85 106 أقدمية 12 سنةمزدوجادرقاوي نزهة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: بني ملل 117515506/09/00 105 مزدوجعبد الرحيم   بوخاري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 6276816/09/95 103 مزدوجأمال ماهري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 73491516/09/93 102 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة الخراص
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وادي الذهب 112185116/09/98 102 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الشلوشي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 74067316/09/93 101 مزدوجرشدي محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 76647516/09/91 101 مزدوجالزهر أحمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 126767704/09/02 101 مزدوجخرباش الهادي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 6437216/09/95 99 مزدوجمصطفى المراكشي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 115570116/09/99 99 أقدمية 12 سنةمزدوجالعسعاسي وفاء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 117546306/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة الباز

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 126317212/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجعجوج فتيحة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 126338520/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية أفتات

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 130606505/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجبن قاسم نورى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 130620806/09/03 99 مزدوجمحمد بوديرة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 136843907/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجحنين سمية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي سليمان 35415916/09/89 98 أقدمية 12 سنةمزدوجالجوامعي فاطمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: طانطان 112158216/09/98 98 إلتحاق بالزوجمزدوجإغزران     ارقية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 76843416/09/91 97 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالحق المريني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الناضور 117995006/09/00 97 مزدوجمحمد جداوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 123531306/09/01 97 مزدوججمعة بومهراز
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 72089016/09/92 96 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة نابيل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 112164416/09/98 95 مزدوجرشيد بولعيش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 112165616/09/98 95 مزدوجالبرهاني محمد سعيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 117592106/09/00 95 مزدوجمنار بن حنيني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 126396613/09/02 95 مزدوجخالد العثماني الصقلي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: خريبكة 72428516/09/92 94 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة فرحات

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111648116/09/97 93 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء العسري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 123522406/09/01 93 مزدوجنادية بوهلل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 104703416/09/96 92 مزدوجزاري عبدا

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 115846516/09/99 92 أقدمية 12 سنةمزدوجعثمان الزرهوني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140091812/10/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة سعيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 112158416/09/98 91 مزدوجعمر فتيل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 136886917/09/04 91 مزدوجعثمان الحسيك

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحاجب 111696716/09/97 90 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى القاسمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: مولي يعقوب 77182416/09/91 89 مزدوجعبد اللطيف المومن الريفي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 104974416/09/96 89 مزدوجاقلعي زينب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 112170116/09/98 89 مزدوجنوح افقير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140428805/09/02 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام مرون

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 130555805/09/03 87 مزدوجربيعة أشراط

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 130626105/09/03 86 إلتحاق بالزوجمزدوجالبوكاري جليلة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الدريوش 130560105/09/03 85 مزدوجيونس احجام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 117879906/09/00 84 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى زكريا

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 111954916/09/98 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل السلسي سنو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تارودانت 130701005/09/03 83 مزدوجحنان الوالي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 28839016/09/86 82 مزدوجعزيز هرموز

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 117396406/09/00 82 مزدوجنازك اقريو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 126415313/09/02 80 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف بخة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 123655906/09/01 79 مزدوجنبيل المسلكي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 136713220/09/04 79 مزدوجايمان الطرفي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 115360416/09/99 78 مزدوجعائشة المرواني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 77540816/09/91 77 مزدوجمصطفى السعيدي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111448816/09/97 77 مزدوجحمداوي عبد الحق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111650016/09/97 77 مزدوجرشيد العشاق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 139943215/09/05 77 مزدوجبنمويح غزلن
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رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140552405/09/07 77 مزدوجسناء وهاس

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 104730816/09/96 76 مزدوجمحمد الخليفي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 136705307/09/04 76 أقدمية 12 سنةمزدوجاقياوي إلهام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 9108716/09/95 75 مزدوجالغبوري هشام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 140164009/10/06 75 مزدوجبودريقة كوثر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 74933216/09/93 72 مزدوجسعاد القوري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 126426613/09/02 71 مزدوجالبكدوري يوسف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 112169516/09/98 69 مزدوجخديجة لبجاوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 115754416/09/99 68 إلتحاق بالزوجمزدوجالكساكسي بشرى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 130774605/09/03 68 مزدوجخديجة الكتوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: صفرو 38007817/09/90 67 مزدوجعبد الرحمن العليلي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 111663716/09/97 67 مزدوجنجاة الكموط

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 136724315/09/04 67 مزدوجبوغابة حفصة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 136762416/09/04 67 إلتحاق بالزوجمزدوججيهان الوهابي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي بنور 136767907/09/04 67 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان السامي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140538205/09/07 67 مزدوجامال حلواش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140662505/09/08 67 مزدوجشريفة الشاهيد

29



جهة التعيين : 

رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 112159316/09/98 66 مزدوجبن الحنين احمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 111656816/09/97 65 مزدوجأنوار البراج

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 126404913/09/02 65 مزدوجسعيد عزاف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 126504313/09/02 65 مزدوججلل الدين بوزيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140541205/09/07 65 مزدوجإزعكاك   حفصة

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: فاس 94490517/09/79 64 مزدوجمساعد فاطمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 154830715/12/08 63 مزدوجبنحمزة   أب   عبد السلم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الجديدة 6330016/09/95 61 مزدوجأسماء  وثيق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 123616306/09/01 61 مزدوجالفريزيط رضوان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الصويرة 155026801/01/10 61 مزدوجالحراق عبد الفتاح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158200402/09/10 61 مزدوجعبد اللطيف الكتامي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140553005/09/07 59 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم اولد بن عبد الحق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 154878802/09/09 59 مزدوجبهيدي ادريس

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 154912802/09/09 59 مزدوجعبد القادر لعبيدي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 155008101/01/10 59 مزدوجشنوف سهام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158169402/09/10 59 مزدوجمحمد اعراص

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 136753207/09/04 57 مزدوجالجبلي  محجوبة
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جهة التعيين : 

رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140198205/10/06 57 مزدوجرحيمو السنوني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 126507913/09/02 56 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بوخليفة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 140064015/09/05 55 إلتحاق بالزوجمزدوجإحسان المعلم الغزيري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 123809406/09/01 53 مزدوجرحال  لمعيزي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 139978207/09/05 53 مزدوجمحمد أشرف العسري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140733705/09/08 53 مزدوجمقدم سناء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158332505/09/11 53 مزدوجسمية الشنتوف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158377405/09/11 53 مزدوجخديجة الوهابي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158378205/09/11 53 مزدوجهاجر اليعوتي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 158386705/09/11 53 مزدوجفاطمة فايد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158487005/09/11 53 مزدوجابتسام السوري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 158512309/12/11 53 مزدوجعبد الوهاب علوان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158512609/12/11 53 مزدوجالعمراني سناء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158513309/12/11 53 مزدوجرشيد أزغين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158515409/12/11 53 مزدوجعبد الغني بنحمو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 158518009/12/11 53 مزدوجسلمى البوريشي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168096801/01/12 53 مزدوجرضوان بن تاويت
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جهة التعيين : 

رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168106801/01/12 53 مزدوجحفيظة دحو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 126808604/09/02 51 مزدوجشيماء لزاري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 136774427/09/04 51 مزدوجليلى مراحة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 155074201/01/10 51 مزدوجفاطمة قيبو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 155092401/01/10 51 مزدوجنادية البونصري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 157970602/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء أبعلل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: إفران 126795104/09/02 50 مزدوجوفاء العمراوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140458905/09/07 49 مزدوجهاجر بوزيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 158060202/09/10 49 مزدوجالعويني هشام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 130568105/09/03 48 إلتحاق بالزوجةمزدوجأجبار محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 155023401/01/10 48 مزدوجبشيرة الغلبزوري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 78730917/09/92 47 مزدوجالعمراني عبد السلم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: النواصر 112320616/09/98 47 إلتحاق بالزوجمزدوجالوهيبي سمية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 155061401/01/10 47 مزدوجمريم هرنان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 136878207/09/04 46 مزدوجفدوى يمني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158452505/09/11 46 مزدوجنابيل اكرام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 115564016/09/99 45 مزدوجمالك عزيز مراد
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تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 126924104/09/02 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الرحيميني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 136715207/09/04 45 مزدوجلبنى عزوزي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 140591624/01/08 45 مزدوجازعيط احمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168195004/09/12 45 مزدوجمنال أعزازي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168210704/09/12 45 مزدوجراوية بنخجو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168268804/09/12 45 مزدوجالبشيري فتين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168285904/09/12 45 مزدوجإيمان الكنفاوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168412904/09/12 45 مزدوجعمر أوقسو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168433904/09/12 45 مزدوجالسلسي شيماء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140539705/09/07 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحسون صفاء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تارودانت 155062501/01/10 44 مزدوجابراهيم  حرمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 123725506/09/01 43 مزدوجحاجي داود

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 126945104/09/02 43 مزدوجمحمد السعودي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 130630105/09/03 43 مزدوجعبد العزيز بوقس

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140464505/09/07 43 مزدوجالغماري عبدا لعزيز

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140577520/02/08 43 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة الطريباق اليدري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 140671005/09/08 43 مزدوجنور الدين الحجوجي
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26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 157975806/09/10 43 مزدوجفاطمة الزهرة اغبالو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحوز 158143602/09/10 43 مزدوجخديجة رايس

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158290105/09/11 43 مزدوجعاريج حفيظة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158309505/09/11 43 مزدوجكوثر بنخي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158365605/09/11 43 مزدوجهشام الكدال

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158389505/09/11 43 مزدوجفاطمة الزهراء بنخي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158466405/09/11 43 مزدوجأولحسن عبد اللطيف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 158477505/09/11 43 مزدوجعبد الله صبر ا

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158494505/09/11 43 مزدوجحنان التويجر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158495805/09/11 43 مزدوجيعيش عبد المنعم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158496405/09/11 43 مزدوجوهيبة    يسيني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158504005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح العيدوني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 158511828/12/11 43 مزدوجفتيحة العلمي التايدي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158519209/12/11 43 مزدوججلل شراقة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158524009/12/11 43 مزدوجآمال الجزار

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الصويرة 168088001/01/12 43 مزدوجاناضيف الصديق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 168125105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسنية هاشمي
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2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 168154505/09/11 43 مزدوجالزكاري فاطمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 158351605/09/11 42 مزدوجعبد ا الحيار

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140517505/09/07 41 مزدوجماجدة بنعمر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 153762902/09/10 41 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الهاني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 155029301/01/10 41 مزدوجسميره  القدوري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158511609/12/11 41 مزدوجأخشيو الحسن

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 117935506/09/00 40 مزدوجعبد اللطيف اقزيقز

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158158102/09/10 40 مزدوجالزهرة  طالب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 115928216/09/99 39 مزدوجبدر غليل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140445205/09/07 39 مزدوجاكروح عبد الواحد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 158187902/09/10 39 مزدوجعبد القادر بوقنانة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 139916207/09/05 38 مزدوجحنان العاقل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 155008301/01/10 38 مزدوجمحمد الشرقاوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 155008907/09/09 38 مزدوجيوسف الشنك

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 155104501/01/10 38 مزدوجعبد الحميد الغماز

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 171715403/09/13 38 مزدوجأحمد بنعلي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 168078401/01/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوج    فاتحة  عزيز
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2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 155096101/01/10 36 مزدوجنجاة عكاشة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158000002/09/10 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالبكدوري الطراف سهيلة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 158393305/09/11 36 مزدوجكرماز كمال

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158440705/09/11 36 مزدوجمجعيط معاد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 158509409/12/11 36 مزدوجأبطوي كمال

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 168135601/01/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوج نادية لمكوني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 168203604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجبياض نحاة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168179404/09/12 35 مزدوجالبوهالي رياحين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168185604/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعمراني الوزاني محمد ياسين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168242104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام الشامخ

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168296204/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالعماري سكينة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168331304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة حضراني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168342304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى حسني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: خنيفرة 168381504/09/12 35 مزدوجمجوطي سعاد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: خريبكة 168386604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان المغربي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 168388604/09/12 35 مزدوجسناء لمغبر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 168423804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجامال رصحافي
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 168439604/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجالطالبي العروسي صابر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168448604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخد يجة الزعروري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168453404/09/12 35 مزدوجوسيمة زيوزيو المطبعي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 139984007/09/05 34 مزدوجعبد الصمد الغديرة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158108802/09/10 34 مزدوجالشهب سهام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 158213702/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجإ زرن زهية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168447004/09/12 34 مزدوجنجيب يشو

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: فاس 136848407/09/04 33 إلتحاق بالزوجمزدوجقمر ادريسي وكيلي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158170802/09/10 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالشعري الشعيري نزيهة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158513509/12/11 33 مزدوجازريويل لبنى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 168115601/01/12 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالخطيب نزهة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140582024/01/08 32 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة قشاش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158262305/09/11 32 مزدوجحنان أبركان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحوز 158300105/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبناني حياة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 158358905/09/11 32 مزدوجصابر الوافي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 158484805/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بورزمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 158501605/09/11 32 مزدوجحفصاء الزبيري
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 140112307/09/05 31 مزدوجمحمد زيزي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 158085502/09/10 31 مزدوجالهللي نور الدين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 171976002/09/14 31 مزدوجأقصبي نعيمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 171983202/09/14 31 مزدوجلطيفة عنزاوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172002202/09/14 31 مزدوجاسماء بن قاسم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 172017802/09/14 31 مزدوجسميرة بوليفة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 172025702/09/14 31 مزدوجهشام شهيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172029802/09/14 31 مزدوجالشرقاوي  سلوى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172031902/09/14 31 مزدوجحليمة شوكير

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172038402/09/14 31 مزدوجنجلء ادريوش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فجيج 172044402/09/14 31 مزدوجظلل العروسي المقدم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فجيج 172047602/09/14 31 مزدوجمصطفى البقالي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172050702/09/14 31 مزدوجمريم البوردي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تارودانت 172056202/09/14 31 مزدوجالهبطي مصطفى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172071402/09/14 31 مزدوججميلة الموساوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 172073802/09/14 31 مزدوجالوليدي نور الدين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172074402/09/14 31 مزدوجسلسبيل الوهابي
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172078602/09/14 31 مزدوج شيماء  المسيعدة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172089502/09/14 31 مزدوجحميدة فاروقي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172089802/09/14 31 مزدوجغزلن فس

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172105702/09/14 31 مزدوجمصطفى حيلية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تارودانت 172107002/09/14 31 مزدوجمحمد حرمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تارودانت 172151102/09/14 31 مزدوجعبدالله ناجم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172174102/09/14 31 مزدوجالسقال لطيفة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 140640505/09/08 30 مزدوجبل فاطمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 171807803/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الصالح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 140700005/09/08 29 مزدوجفرحان  اسية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 168212504/09/12 29 مزدوجبنعلي محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168280004/09/12 29 مزدوجرجاء الحنشي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168288604/09/12 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجزكرياء اللواح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168291704/09/12 29 مزدوججلل المللي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 168449804/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى زكرياء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سطات 139975007/09/05 28 مزدوجهاجر الجا

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 140590324/01/08 28 مزدوجعبيد ا محمد
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تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 154838305/01/09 28 مزدوجالجعفري رشيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 155009401/01/10 28 مزدوجمنير شكري إسماعيل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاوريرت 171696403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة أرنو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 171700903/09/13 28 مزدوجعواطف ازويحل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الصويرة 171703003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بدراوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 171710603/09/13 28 مزدوجسناء بالقاسمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 171722503/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الباي التمسماني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 171738403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم بوطاهيري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 171757803/09/13 28 مزدوجالخليل الدواي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الدريوش 171775303/09/13 28 مزدوجالغرباوي نجاة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاوريرت 171791103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالمحمدي فاطنة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 171819203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء كصير

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 171829703/09/13 28 مزدوجحيات حيمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 171870203/09/13 28 مزدوجمنعوش بدر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 171881303/09/13 28 مزدوجمنتصر بدر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 171893903/09/13 28 مزدوجنادية اوبلحاج

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الصويرة 171907203/09/13 28 مزدوجيسرى الغازي
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 171934103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجزاكي خولة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 168269104/09/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب البكري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 168165404/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجافلد سناء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 168424304/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر روين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الجديدة 111703316/09/97 25 إلتحاق بالزوجمزدوجعنيبة سعاد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 168282504/09/12 25 مزدوجالحيحي مريم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 168298904/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء  اليزيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 171783003/09/13 25 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة الجرفي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 104890316/09/96 24 مزدوجعبد ا ايت الحناف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 171882403/09/13 24 إلتحاق بالزوجمزدوجمنانة المساعف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 172194802/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة زيتوني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 171786503/09/13 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة القري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 172022602/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية بويزيضن

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 172068402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة المجدوب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 158370705/09/11 22 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر القدميري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاوريرت 171704803/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة بهراس

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 171722403/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجبطاش نسرين

41



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الناضور 171757603/09/13 22 مزدوجالدموغة بثينة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172011302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى بوعلوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 172057802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحاجي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 172061202/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد الهللي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 172129402/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر المعلم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 154927802/09/09 21 مزدوجالبوعناني فاطمة الزهراء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 158421305/09/11 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفائزة خالدي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 171982802/09/14 21 مزدوجسامية الندلوسي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172035602/09/14 21 مزدوجسناء ذهبي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 172045902/09/14 21 مزدوجسميرة اليوبي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 172052902/09/14 21 مزدوجعبد المنعم الفزازي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فجيج 172064320/08/14 21 مزدوجالقرامش ايوب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172065202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالكحل ابتسام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172067802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة المعروف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 172075302/09/14 21 مزدوجالمصطفى اليسسفي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172086302/09/14 21 مزدوجهند الزاكي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172143202/09/14 21 مزدوجمحمد محمدي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 172144102/09/14 21 مزدوجمحمد حمزة عزوز

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172147202/09/14 21 مزدوجموراد مل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 171734303/09/13 20 إلتحاق بالزوجمزدوجبولعيش القاسمي سارة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 171856403/09/13 20 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن لحميم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 171849203/09/13 19 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر خرخور

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 172191602/09/14 19 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد زاكي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172085302/09/14 18 مزدوجمصطفى التلموتي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175214102/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد البقالي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 175220802/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتن ابن عياد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 175373502/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم السايح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 175327502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجحورية لبيض

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 175223802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعلي فائزة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 175240602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبوزيان خديجة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: جرسيف 175270002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الحسوني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: طاطا 175351302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة النحاسي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 175387602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة زهري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 175341202/09/15 13 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى منيوي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: الرشيدية 23687517/09/84 175 إلتحاق بالزوجةمزدوجموحى عللي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 21392716/09/85 168 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العالي العولة

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 21395816/09/85 168 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الناصر الزين

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 5600016/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الزراد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 74933716/09/93 159 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد العايدي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 5870716/09/94 157 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد أحصاد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 5570816/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحي عدالي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 8951616/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحربول رشيد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 72391116/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالزبير الدبدي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 74433516/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالشدادي عبد الغاني

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 74917016/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد القادر أفلين

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 74935116/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجطارق الكحلون

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 6106816/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي الزغريوي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 73874816/09/93 153 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى اوعريب

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 31561216/09/87 151 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد محيي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 111668116/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجالحافظ البقالي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 5581716/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بنعجيبة
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: سيدي بنور 9119616/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد المساوي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 9143316/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجأزهر ألنتي

إقليم: تطوانإقليم: سيدي بنور 9190416/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد شاكر العمراني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 21651116/09/85 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالركالة مصطفى

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 104850416/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرزاق بالرجال

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 104934016/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالعياشي خالص

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 112177216/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجنجلء الطوب

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 37927117/09/90 147 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف أمزيل

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 74966116/09/93 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير الغروسي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 111698416/09/97 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم الجباري

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 6355716/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل الدر يسي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 72428216/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد المؤدن

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 74922316/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعثمان ابن الحمر

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 77412116/09/91 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناء الحمدي

إقليم: تطوانإقليم: وزان 104477716/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوج نور الدين القيطوني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 104987516/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى أفلد

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 111919816/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجزريق رشيد
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: وزان 112170316/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل برحما

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 112179116/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير النورتي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 6296016/09/95 141 أقدمية 12 سنةمزدوجليلى الزنان

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 111767216/09/97 141 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة يخلف

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 72522516/09/92 139 أقدمية 12 سنةمزدوجخليل العرود

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 104702516/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى أقباي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 104982716/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة بلخليفة

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 111455316/09/97 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالعزماني  بديعة

إقليم: تطوانإقليم: تنغير 115801916/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد الصادقي

إقليم: تطوانإقليم: ميدلت 6015616/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالشادلي محمد

إقليم: تطوانإقليم: صفرو 74531916/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحسن  الميسي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111668616/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد لزعر

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111678016/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية بن تيمونت

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 111679116/09/97 137 أقدمية 20 سنةمزدوجحنان العرود

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 115768216/09/99 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق حاجي

إقليم: تطوانإقليم: الناضور 69991816/09/78 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجمومان أحمد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 5581016/09/94 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد فرون
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 70741716/09/92 135 أقدمية 12 سنةمزدوججليلة علوش

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 74080216/09/93 135 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن أحمر الكرش

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 111696416/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجالدحموني احمد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 5946816/09/94 133 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان أعراب

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 104803616/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجأغمير رشيد

إقليم: تطوانإقليم: وزان 104851416/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجحسان شلح

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 104857216/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم احمامو

إقليم: تطوانإقليم: وزان 115768716/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد القسمي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 115850816/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجسلمي الهام

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 117753208/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام لهو

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 84502804/11/93 132 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد السفلي

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 8977316/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجوهبي محمد سعيد

إقليم: تطوانإقليم: وزان 9154316/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم الحاجي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 104595816/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد نوالي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 104857916/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كرنين

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111668516/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجشاقور مصطفى

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111671916/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة خلدون
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تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111676816/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجشهرزاد الخمليشي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111679516/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبنالمكي رشيد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 123494806/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بنخويا

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 5578116/09/94 129 أقدمية 12 سنةمزدوجبوحصون محمد العربي

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 8974816/09/95 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالحياني الصديق عبد الله

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 38024717/09/90 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسن زعيفري

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 115757916/09/99 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة اسيداه

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 115760116/09/99 129 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء القاسمي

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 117359506/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجوصال شقور

إقليم: تطوانإقليم: الدريوش 8945616/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسليم محمد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111365616/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة اطويل

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111678516/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجاحرادة هناء

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 111699116/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجازويحل عماد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 118089006/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجأمينة سهيل

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 123583306/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالشعرة مصطفى

إقليم: تطوانإقليم: قلعة  السراغنة 86071511/10/82 126 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة رحمو

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 6454716/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجايت ناصر عبد الرحيم
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 74931616/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الحفيظ

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 112280816/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بنشيل

إقليم: تطوانإقليم: تنغير 115350316/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء الشليحي

إقليم: تطوانإقليم: السمارة 115547416/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجخرخوش محمد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 6408516/09/95 123 أقدمية 12 سنةمزدوجنعمان اليدري أفيلل

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 104527216/09/96 123 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالحميد بن زيد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 112170916/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزبير بنسلم

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 123437206/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الصمد امطور

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 6073316/09/94 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعرفة الروكي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111675516/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة امزور

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111700216/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى الطالبي

إقليم: تطوانإقليم: وزان 112054416/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالنور خيي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 123577906/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجديان بشرى

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 123597206/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية العوداتي

إقليم: تطوانإقليم: سيدي بنور 126816401/10/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجآسية ماحي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 123611906/09/01 120 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى الفاضلي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 117618106/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير الخطاب
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 126339913/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوججلل اكليلح

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 28842616/09/86 118 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد رشيد احسينو

إقليم: تطوانإقليم: الدريوش 115858616/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجابريني زبيدة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 39733117/09/90 116 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد الزواق

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111678816/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحسن زايو

إقليم: تطوانإقليم: صفرو 111697516/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماء  احسان

إقليم: تطوانإقليم: الحوز 112001216/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية البعقيل

إقليم: تطوانإقليم: وزان 8946316/09/95 114 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف اصويكي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 9157616/09/95 114 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عتيق

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 73931316/09/93 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعواطف الطليكي

إقليم: تطوانإقليم: خنيفرة 115897316/09/99 113 أقدمية 12 سنةمزدوجالسباعي هشام

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111671516/09/97 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجفواسي محمد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 118075306/09/00 111 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية منصوري

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 126554804/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجالعفسي  يوسف

إقليم: تطوانإقليم: سيدي بنور 115759816/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجكوثر الحجوجي

إقليم: تطوانإقليم: القنيطرة 115766216/09/99 109 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء   اعزيوز

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 123521606/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجإيمان بوحرايد

50



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 123603506/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجأسماء البقالي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 123841606/09/01 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز مكرمان

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 126911320/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجاحسان الربجة

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 5909016/09/94 108 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد أوعريب

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 6418016/09/95 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى اولد الطاهر

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 74942716/09/93 107 مزدوجأحمد لقشوش

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 77501116/09/91 107 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية الخزاني

إقليم: تطوانإقليم: وزان 115575016/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد هلل

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 126692702/10/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد هاشمي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 130695705/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجالمرابطي إكرام

إقليم: تطوانإقليم: وزان 130844005/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجصباح صلح

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 130861506/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجامينة زيدان

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 85244716/09/82 106 أقدمية 12 سنةمزدوجثورية المشكوري

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 71966016/09/92 104 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم الزكريتي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 104411116/09/96 104 أقدمية 12 سنةمزدوجفطمة الشريك

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 74935016/09/93 103 مزدوجنور الدين الهرهور

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 16537816/09/82 102 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد حبيبي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 70716016/09/92 102 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة ابن الحرش

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 70769316/09/92 102 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف اكسيسو

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 104770816/09/96 101 مزدوجرضوان بنقرو

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 115528616/09/99 101 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز بنعمرو

إقليم: تطوانإقليم: سطات 117502411/09/00 101 أقدمية 12 سنةمزدوجزهير امرشيش

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 136764907/09/04 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجاليوسفي منير

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 104867616/09/96 99 مزدوجعبد الله السندي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 117363506/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجربيعة شطري

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 123516206/09/01 99 أقدمية 12 سنةمزدوجبودوش سعيد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 5575716/09/94 98 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر الشارف

إقليم: تطوانإقليم: سطات 39149417/09/90 98 مزدوجبهيجة سوهير

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 136806717/09/04 97 أقدمية 12 سنةمزدوجاشهبون وردة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 111669116/09/97 96 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة أخريف

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 130573705/09/03 96 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة عليلو

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 35563916/09/89 95 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة امجاد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 115866116/09/99 95 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الصقلي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117366606/09/00 95 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان البازي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 126446304/09/02 95 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة بن أكرين

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 6068216/09/94 94 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن الدكني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 77587116/09/91 94 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيلة بطيبي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 104862216/09/96 94 أقدمية 12 سنةمزدوجميمون عزوز

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117977316/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال التهامي الوزاني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 111679216/09/97 92 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى الزروقي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 115756016/09/99 92 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام العيادي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 23826317/09/84 91 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم الفيللي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117782706/09/00 91 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة رملي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117830906/09/00 91 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء خرحور

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 17393215/10/81 90 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الواحد أوعلي

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 38305817/09/90 90 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة منصوري

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 111680716/09/97 90 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهرة سعود

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 9106016/09/95 89 مزدوجمحمد مرون

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111651016/09/97 89 مزدوجعمر الورديغي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 112171516/09/98 88 إلتحاق بالزوجمزدوجفا طمة بن دحمان

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 112251816/09/98 88 إلتحاق بالزوجمزدوجحرية مزين
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إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 130825605/09/03 88 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر الريسوني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117446606/09/00 87 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج الفحصي صبري

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 118136006/09/00 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالتاغي أمينة

إقليم: تطوانإقليم: وزان 123844006/09/01 85 مزدوجرضوان مريجي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 130573206/09/03 83 مزدوجفاطمة الزهرة الخراز

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 136795807/09/04 83 مزدوجرشيدي رجاء

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117346106/09/00 81 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بدري

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 139989315/09/05 79 مزدوجالحرش لمياء

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 139994016/09/05 78 مزدوجبثينة المنصري

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140593718/02/08 77 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرة  التازي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140697805/09/08 77 مزدوجعادل الزبدي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 111700016/09/97 74 مزدوجمحمد بحيري

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 136807317/09/04 73 مزدوجإيمان أشندير

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 140570712/02/08 73 مزدوجمهدية دعواك

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 136778217/09/04 71 مزدوجحضرية ميرة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 130816605/09/03 70 مزدوجإخلص أولد مسعود

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 136790617/09/04 70 إلتحاق بالزوجمزدوجويدان نجلء
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140429801/01/02 70 مزدوجللمريم عفيفي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155029707/09/09 69 مزدوججميلة الكوطيط

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 155032501/01/10 69 مزدوجمل   المحجوب

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155117301/01/10 69 مزدوجالتمديتي جميلة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 130574405/09/03 68 مزدوجابتسام امعيش

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 126831713/09/02 67 إلتحاق بالزوجمزدوجالمجاهد الحياني نجلء

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140497919/09/07 67 مزدوجايمان الرياني

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140673205/09/08 67 مزدوجالعيادي رفيدة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140688205/09/08 67 مزدوجحكيمة العياشي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 8967916/09/95 66 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف المهزوز

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 123828216/09/01 66 مزدوجوداد محفوظ

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 112176216/09/98 65 مزدوجمحمد علي مروان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140683605/09/08 65 مزدوجالمحري محمد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 72097316/09/92 64 مزدوجمحمد اولد لحسن

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140491805/09/07 64 إلتحاق بالزوجمزدوجمموح اسماء

إقليم: تطوانإقليم: فجيج 117855506/09/00 62 إلتحاق بالزوجمزدوجنميع إيمان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155007001/01/10 61 مزدوجرجاء الشيخي  الدواس
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 157977002/09/10 61 مزدوجتوفيق احميدان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 157983602/09/10 61 مزدوجلبنى الهراس

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 157987302/09/10 61 مزدوجحفيظة أمثيو

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158000302/09/10 61 مزدوجهاجر بلحاج

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158009802/09/10 61 مزدوجبريم مصطفى

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158139202/09/10 61 مزدوجأوتنزيط عصام

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 158221402/09/10 61 مزدوجمعزوز محمد

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 126567504/09/02 60 مزدوجرجاء العيادي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140099515/09/05 60 مزدوجمنال سهيلي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 111574116/09/97 59 مزدوجعبد الواحد الزهوري

إقليم: تطوانإقليم: ميدلت 126738404/09/02 59 مزدوجازراردن نبيل

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140676705/09/08 59 مزدوجالحجطري  ابتسام

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 154894602/09/09 59 مزدوجالوحيدي خالد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 154917402/09/09 59 مزدوجفاطمة الحلوي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 154985301/01/10 59 مزدوجالهواري اسماء

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155066501/01/10 59 مزدوجرحمه الجوده

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 9145716/09/95 57 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد مسرة
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 123778306/09/01 57 مزدوجقمر قرميم

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 136846917/09/04 57 إلتحاق بالزوجمزدوجنوار حماني

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158065002/09/10 57 مزدوجعبد الحفيظ المهدي افزاز

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 123693206/09/01 55 مزدوجلبنى الزيان

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 111678116/09/97 54 مزدوجاحريزن لمياء

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 136864515/09/04 54 مزدوجحياة لقديم

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 9171016/09/95 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجطارق لعبيد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 112176616/09/98 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوزيدان محمد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 123495006/09/01 53 مزدوجبنلفقيه هشام

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140495205/09/07 53 مزدوجالصائر ادريس

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140579724/01/08 53 مزدوجالهام    اصريح

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140689705/09/08 53 مزدوجالحداد عبد العظيم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155037501/01/10 53 مزدوجاليونسي محمد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158003302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجنجلء بنحمد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158096602/09/10 53 مزدوجالمهدي القصري

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158341005/09/11 53 مزدوجسارة أشخيخم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158357405/09/11 53 مزدوجشيماء المين
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158446205/09/11 53 مزدوججواهر المزكلدي المربطو

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158463605/09/11 53 مزدوجهشام أشرى

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158488205/09/11 53 مزدوجكمالية التعرورتي

إقليم: تطوانإقليم: وزان 158516809/12/11 53 مزدوجأبجمة أسيا

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 168088505/09/11 53 مزدوجسميرة اولد العربي

إقليم: تطوانإقليم: الحوز 168116501/01/12 53 مزدوجعبد الرحيم المالكي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 104773416/09/96 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن مرزكي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140455205/09/07 52 مزدوجابفيل محمد

إقليم: تطوانإقليم: أزيلل 158138502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر أوسي علي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140669105/09/08 51 مزدوجاضريوي خديجة

إقليم: تطوانإقليم: وزان 140718305/09/08 51 مزدوجرضوان خي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 158207602/09/10 51 مزدوجلبنى السعيدي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 118080306/09/00 48 إلتحاق بالزوجمزدوجهند لحبيشي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140201305/10/06 48 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفيا الكوهن

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140503205/09/07 48 مزدوجالزياني خديجة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 126554719/09/02 47 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة العافية

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158041602/09/10 47 مزدوجالبركة محمد
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 140193606/09/06 46 مزدوجمحمد البربوشي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158292805/09/11 46 مزدوجعياد نجيم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158305105/09/11 46 مزدوجزكرياء بلفقي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158340905/09/11 46 مزدوجالشخيخم حنان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158366605/09/11 46 مزدوجاحسان الكوزي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158368405/09/11 46 مزدوج الحنفي خديجة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158411705/09/11 46 مزدوجامزرك نبيل

إقليم: تطوانإقليم: وزان 140048415/09/05 45 مزدوجسهام لكبوري

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140099815/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام السويسي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 154911302/09/09 45 إلتحاق بالزوجمزدوجبوسحبة الهام

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155019801/01/10 45 مزدوجعبد الصمد البكاري

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168284104/09/12 45 مزدوجيسن العساوي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168290104/09/12 45 مزدوجأحمد المجيدي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168303204/09/12 45 مزدوجياسين الغزلني

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168356704/09/12 45 مزدوجمريم كرمون

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168451704/09/12 45 مزدوجزكري سمية

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 126572916/09/02 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفرح البربوشي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 154975601/01/10 44 مزدوجأحطري إحسان

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 136809507/09/04 43 مزدوجأغنبو عزيـــز

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 140675405/09/08 43 مزدوجالحسين الغاشي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 140680105/09/08 43 مزدوجالقرقري  عبد ا

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 157974202/09/10 43 مزدوجعبد العاليم عشقي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 157988602/09/10 43 مزدوجعودى مريمة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158023602/09/10 43 مزدوجالشمالي بلل

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158306505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بن يوسف

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158371705/09/11 43 مزدوجخلودالخليع

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 158375605/09/11 43 مزدوجالمطيشي يونس

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158391305/09/11 43 مزدوجخديجة فتوحي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158444405/09/11 43 مزدوجمشبال عبد الخالق

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158470405/09/11 43 مزدوجرهواني رشيد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158471305/09/11 43 مزدوجعزيزة الرامي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158495005/09/11 43 مزدوجهناء توتوح

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158503005/09/11 43 مزدوجخلود بنخنو

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 168112205/09/11 43 مزدوجنجوى الغلبزوري
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 168153105/09/11 43 مزدوجحفيظة تمتام

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 140176505/10/06 42 مزدوجابتسام حمداني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140605123/01/08 42 إلتحاق بالزوجمزدوجالكريري أسماء

إقليم: تطوانإقليم: وزان 158295605/09/11 42 مزدوجعزوزي عبد الرحيم

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140543105/09/07 41 إلتحاق بالزوجمزدوجآسية القواتلي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158518706/01/12 41 مزدوجالشباق كنزة

إقليم: تطوانإقليم: قلعة  السراغنة 24054817/09/84 40 مزدوجبادو أحمد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 136713807/09/04 40 مزدوجأيوبي حفصاء

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158174202/09/10 40 مزدوجاجحا سميرة

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 158047402/09/10 39 مزدوجالحجيوي ليلى

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158080202/09/10 39 مزدوجعائشة حجاج

إقليم: تطوانإقليم: الرحامنة 158135702/09/10 39 مزدوجصبري أولد اريفي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 168138601/01/12 39 مزدوجحسناء مرصو

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140634205/09/08 38 مزدوجفريدة أرماز

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155022801/01/10 38 مزدوجالفيللي محمد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 155084002/09/09 38 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة منكط

إقليم: تطوانإقليم: وزان 158135902/09/10 38 مزدوجزكرياء ولد حيدة
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2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158442405/09/11 38 مزدوجمنوط سلوى

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171684403/09/13 38 مزدوجفاطمة الزهراء اقباي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171686103/09/13 38 مزدوجإكرام أقياب

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171700803/09/13 38 مزدوجمنية  أزكاغ

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171707703/09/13 38 مزدوجهدى برهون

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171715303/09/13 38 مزدوجبنعجيبة مريم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171726903/09/13 38 مزدوجوفاء بوشمال

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171738103/09/13 38 مزدوجسلوى بوطاهر

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171746703/09/13 38 مزدوجالشبتي حنان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171751603/09/13 38 مزدوجحفيظة الشراع

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 171752003/09/13 38 مزدوجشريقيوي أنوار

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171764703/09/13 38 مزدوجنجوى المين

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171781703/09/13 38 مزدوجحفيظة الدريسي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171782003/09/13 38 مزدوجعواطف العساتي

إقليم: تطوانإقليم: الصويرة 171782603/09/13 38 مزدوجالخنوس مريم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171833403/09/13 38 مزدوجنبيلة ابزغوطن

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171864603/09/13 38 مزدوجلمياء الونسعيدي
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171865903/09/13 38 مزدوجسميرة اليزغي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171872803/09/13 38 مزدوج أسماء مشبال

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171881503/09/13 38 مزدوجسعيدة موسى

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171921903/09/13 38 مزدوجسعيدة السرحان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158103102/09/10 37 مزدوجلشقر محمد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158136602/09/10 37 مزدوجعبد ا الهو

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158471205/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجشميشة الرقراقي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140171605/10/06 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة التناني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140524105/09/07 36 مزدوجداوود وفاء

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 154974101/01/10 36 مزدوجمحمد أفزاز

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155015101/01/10 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريف احمد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155089301/01/10 36 مزدوجامحمد محوت

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158340405/09/11 36 مزدوجالشيخي عبد العظيم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158345405/09/11 36 مزدوجعلي البقالي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158354405/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجإنصاف الخمليشي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158428705/09/11 36 مزدوجهشام البغيال

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 123794306/09/01 35 مزدوجالعبودي لطيفة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: وزان 140673905/09/08 35 مزدوجالبركة رشيدة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 157997802/09/10 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأميمة البقاش المرابط

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 168159004/09/12 35 مزدوجياسين اعبابو

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168160604/09/12 35 مزدوججواد أبركان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168193404/09/12 35 مزدوجسكينة العوام

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168246505/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة الشعيبي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168247004/09/12 35 مزدوجوفاء شوييخ

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168255404/09/12 35 مزدوجسعيد الشيخي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168259104/09/12 35 مزدوج عبدالحميد العبيوي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168268604/09/12 35 مزدوجليلى البازي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168280704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنرجيس الهرار العمراني

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168283404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسيني مليكة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168299204/09/12 35 مزدوجهناء اليطفتي بوغانم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168333004/09/12 35 مزدوجحجاجي محمد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168359304/09/12 35 مزدوجخلد عثمان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168381904/09/12 35 مزدوجمقصود كريمة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168387604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمريني إحسان
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: وزان 155030102/09/09 34 مزدوجيوسف الخداري

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158050602/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجوسيمة  الجيدي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158158302/09/10 34 مزدوجسهيلة الطنطاني

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 158374005/09/11 33 مزدوجسمير المجاطي

إقليم: تطوانإقليم: الناضور 158417805/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجفايزة قجعيو

إقليم: تطوانإقليم: وزان 158420105/09/11 32 مزدوجقيدي فاطمة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168327904/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجغزول اعتماد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171828603/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد حيون

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171963302/09/14 31 مزدوجرحمة عبدالوارث

إقليم: تطوانإقليم: زاكورة 172010702/09/14 31 مزدوجرشيد بية

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 172032302/09/14 31 مزدوجشكري رضوان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172048502/09/14 31 مزدوجسعيدة   البردعي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172056102/09/14 31 مزدوجخديجة الكنياري

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172065502/09/14 31 مزدوجحكيمة الخمليشي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172069602/09/14 31 مزدوجالمنصوري حنلن

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172107302/09/14 31 مزدوجحسني فتيحة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172140202/09/14 31 مزدوجإجلل  مراحة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: زاكورة 172141502/09/14 31 مزدوجمحراش الطيب

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172157902/09/14 31 مزدوجحفصة     أوبيهي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 172158803/09/14 31 مزدوجالمفضل أشن

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172191802/09/14 31 لمياء زال مزدوج 

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172191902/09/14 31 مزدوجشمس الضحى الزرقتي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168279204/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الحمدي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117431906/09/00 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبونو خديجة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 154987801/01/10 29 إلتحاق بالزوجمزدوجنرجس ازطوط

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158026602/09/10 29 مزدوجعيسى شيشي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168213104/09/12 29 مزدوجبنعياد زهيز

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168236704/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بوزيد

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 168271404/09/12 29 مزدوجالفضالي عبد العلي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168272904/09/12 29 مزدوجهناء الفتوح

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168291004/09/12 29 مزدوجالمرضي ابراهيم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168337704/09/12 29 مزدوجرندة حوريكي

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 171734603/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بولبول

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171754303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجداود نسرين
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171859303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى المشوار

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155023001/01/10 28 مزدوجعبد الواحد الفريهمات

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 155030401/01/10 28 مزدوجالخللي نبيل

إقليم: تطوانإقليم: وزان 155114101/01/10 28 مزدوجسعاد الوعلي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 158200802/09/10 28 مزدوجالخشاعي رشيد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158379705/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام الرحالي

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 158415205/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوججواد  بشرى

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171674103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة أغربي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 171686003/09/13 28 مزدوجمحمد أقرو

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171715103/09/13 28 مزدوجبنعيش سلمى

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 171728303/09/13 28 مزدوجالبودرار عثمان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171759703/09/13 28 مزدوجفاطمة الزهراء الدحماني

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 171764503/09/13 28 مزدوجالعلم مروان

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171767203/09/13 28 مزدوجفائزة العسلي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171767503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسناءالعتابي

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 171790303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة المزياتي الجناتي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 171807003/09/13 28 مزدوجأحمد السطي
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 171808403/09/13 28 مزدوجلمياء السطي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171816103/09/13 28 مزدوجمحمد ياسين كازي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171848403/09/13 28 مزدوجالخمليشي  نورا

إقليم: تطوانإقليم: أزيلل 171887803/09/13 28 مزدوجنعيمة عمر

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171936203/09/13 28 مزدوجالزلل خديجة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 115842616/09/99 27 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة المرابطي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158502205/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء الحمدوني

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 171862403/09/13 27 إلتحاق بالزوجمزدوجنسرين الزرق

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158151002/09/10 26 مزدوجرانية  السطي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 158407505/09/11 26 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى احسيسن

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 126647004/09/02 25 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء اليوسفي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 168242404/09/12 25 مزدوجشان هند

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 88681716/09/87 24 مزدوجاسماء  بشير

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140457305/09/07 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبوكاري محمد

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 171721303/09/13 24 مزدوجسميرة بنزينة

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 172001502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجابن المين العلمي أميمة

إقليم: تطوانإقليم: وزان 172077402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الخدي
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إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172149402/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان نعمي

إقليم: تطوانإقليم: وزان 172171202/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال صابر

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172187302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اتباتو

إقليم: تطوانإقليم: تارودانت 171981702/09/14 21 مزدوجيسين أمسردا

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172020802/09/14 21 مزدوجعبد العزيز بوسامة

إقليم: تطوانإقليم: تارودانت 172039502/09/14 21 مزدوجمحمد رضا الشراط

إقليم: تطوانإقليم: بولمان 172055202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الغويزي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172060702/09/14 21 مزدوجغزلن الهيدوفي

إقليم: تطوانإقليم: شيشاوة 172078702/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الوالي

إقليم: تطوانإقليم: تارودانت 172102302/09/14 21 مزدوجياسين حموش

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172121202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء  خي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172139202/09/14 21 مزدوجزهيرة منكل

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172143402/09/14 21 مزدوجلل صوفية امحمدي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172174902/09/14 21 مزدوجسمير سالك

إقليم: تطوانإقليم: شيشاوة 172177702/09/14 21 مزدوجعبد اللطيف السباعي

إقليم: تطوانإقليم: تارودانت 172177802/09/14 21 مزدوجسعيد السباعي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 172179902/09/14 21 مزدوجعبد الناصر الصغيار
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إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 172078202/09/14 19 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة المغاسل

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 175199702/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية أخريف

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175274502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالخالفي إنصاف

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168120005/09/11 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنهاد الوهابي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175221802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء ابن حمويين

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175239002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن بوسعيد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175258202/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجيسن العلوي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175264602/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد الفريهمات

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175276102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر الملكي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175306302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء حاي الحسناوي

إقليم: تطوانإقليم: الدريوش 175232902/09/15 12 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة بوغرارة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 72492916/09/92 181 أقدمية 20 سنةمزدوجسلم مومني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 28810116/09/86 177 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالخالق عمراوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 5589116/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجقاسم الوهابي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 72522616/09/92 159 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد العثماني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 72553816/09/92 159 أقدمية 20 سنةمزدوجبوغداد الناجي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 6074016/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف فليفل
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عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 74459016/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد الغيوبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 74921416/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد أكدي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 8990516/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجالتزروتي محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 5949916/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد السلواني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 8935116/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحمزة مصطفى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 74930316/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين إرقراقن

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 9109916/09/95 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالمنعم الباهي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 104987116/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهمي عبد السلم

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 6296916/09/95 143 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى قنيش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 6348216/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجسلمي احمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: جرسيف 9151216/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوججمال الشويطر

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 104916416/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشتى بوخالفة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 104988716/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد شهيبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 112263716/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان بوهرو

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 9108916/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسالمي يونس

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 9109616/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالفزازي سعيد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 111697816/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي القريشي
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عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 38548517/09/90 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم الشعيبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 70785016/09/92 135 أقدمية 12 سنةمزدوجشقرون قاسم

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 72098116/09/92 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الندلوسي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 77593116/09/91 135 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس    الحجاجي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 115524016/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق بلبشير

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 9131516/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجأنوار السعيدي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 104639416/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سعيد الطريشن

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 111698516/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالبادسي محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 111940616/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالبطيوي نهيد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: القنيطرة 5957616/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحما نور الدين

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 23769517/09/84 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمرابط محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 104920716/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبوناب زكرياء

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 104987916/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الزكري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 111673416/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الشاد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 111980816/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى أمغار

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 112056416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير عثماني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 112189616/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم المساوي
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عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: فاس 71795616/09/92 130 أقدمية 20 سنةمزدوجامينة رحماني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 74972116/09/93 129 أقدمية 12 سنةمزدوجبوكانة محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 126513704/09/02 129 أقدمية 12 سنةمزدوجشعيريش محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 8912416/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحميد البرتولي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 111677516/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الله الحداد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: قلعة  السراغنة 111980916/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجابتسام شنخير

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 112171116/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسمير احسبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 117337006/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجبوكعبية نضال

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 123621906/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالهداج محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 23841217/09/84 125 مزدوجعبد الحي شقور

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الناضور 70731416/09/92 125 مزدوجمحمد المومني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 111673016/09/97 125 إلتحاق بالزوجةمزدوجسليمان الحسوني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 115419316/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة اقنيجع

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: بني ملل 6448616/09/95 123 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن ابلل

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 6460516/09/95 123 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد زركان

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 77510916/09/91 123 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا العمراني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 112186416/09/98 123 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة المغراوي
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عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 21398616/09/85 121 مزدوجالغناي عبد الواحد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 123815306/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد العياشي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 111879516/09/98 119 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام العماري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تازة 112356816/09/98 119 إلتحاق بالزوجمزدوجبلحاج امال

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 123570406/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالداهية منير

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 69841216/09/80 117 أقدمية 12 سنةمزدوجفتراسي عبد الله

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: سيدي قاسم 115442516/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجاشرف العطار

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 117557806/09/00 117 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى المساوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: سيدي قاسم 6297716/09/95 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد رجب الدفعة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: القنيطرة 104655916/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجللة نعيمة التايتي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 115849816/09/99 115 مزدوجونسعيد حسين

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 117379106/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهرة المصمودي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: أزيلل 126485604/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بوافادن

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 111506816/09/97 112 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء عبد ا

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 71787016/09/92 111 مزدوجعبد السلم    السباعي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 115771416/09/99 111 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء احبراش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: برشيد 104695616/09/96 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمودى مولي اسماعيل
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المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 126617502/10/02 109 مزدوجعمر الخطاب

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136707315/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام امداو

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136763717/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجأسماء الوفراسي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 115767716/09/99 107 مزدوجالهيشو محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 27029216/09/85 105 مزدوجبيروك محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 123507806/09/01 103 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بيادي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 126740120/09/02 103 أقدمية 12 سنةمزدوجإكرام الجبري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126754620/09/02 103 أقدمية 12 سنةمزدوجزينب قدوران

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 126438102/10/02 101 مزدوجعبد اللطيف بلقاسمي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 139928215/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجعزوز يوسف

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 111452316/09/97 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد السلم الربح

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 111938816/09/98 99 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة عدي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الناضور 117836706/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجاحسان خطابري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136702415/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجكلثوم أيت حنا

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136707420/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة أماليك

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: فاس 24128217/09/84 98 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف بخريص

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 123639006/09/01 95 مزدوجنجوى القاضي الوهابي
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رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 130569705/09/03 95 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماء اخويان

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 111676016/09/97 94 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم بوعزة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126532319/09/02 91 مزدوجعدنان الذهبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 130766405/09/03 91 أقدمية 12 سنةمزدوجلشقار فاطمة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 139998315/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجشيماء الوالي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 117748806/09/00 89 مزدوججمال المحمدي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136707115/09/04 87 مزدوجسناء علوش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 5948316/09/94 85 مزدوجنور الدين توتوح

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: أزيلل 123987406/09/01 85 مزدوجرشيد زوبدي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126628904/09/02 85 مزدوجمحمد المكي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاوريرت 104531916/09/96 84 مزدوجمنير اعبوش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 74922816/09/93 83 مزدوجعلي بن صالح

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 104701316/09/96 82 مزدوجرضى محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136887217/09/04 79 مزدوجمحمد التخشي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140055815/09/05 79 مزدوجزهيرة مفراد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الناضور 126816504/09/02 78 مزدوجماحي بوشرة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 111682816/09/97 77 أقدمية 12 سنةمزدوجسورية البوضموسي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 112174716/09/98 77 مزدوجالخراز أنس

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 123503106/09/01 77 مزدوجمحمد بنزاير

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 17309216/09/82 76 مزدوجمحمد السفياني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126532619/09/02 75 مزدوجنعمان الذهبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140107715/09/05 75 مزدوجإنصاف يوسف

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140450005/09/07 75 مزدوجنادية عزوز

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136762017/09/04 74 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية النجاري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الفقيه بن صالح 117435706/09/00 72 مزدوجبورنان امال

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126800713/09/02 72 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الشهب

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 130658305/09/03 71 مزدوجفاتن الحمادي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 155026201/01/10 69 مزدوجأسماء الحقي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 139904415/09/05 67 مزدوجعبكار ياسين

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 140072715/09/05 67 إلتحاق بالزوجمزدوجالنيكرو عائشة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140516605/09/07 67 مزدوجبنعيم ايمان

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140644105/09/08 67 مزدوجابن علل سيدي خالد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140679405/09/08 67 مزدوجلطيفة الدريسي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140750605/09/08 67 مزدوجحنان سطيف
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140553105/09/07 63 مزدوجاولد مسعود حكيمة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140724805/09/08 63 مزدوجالمرابط  وفاء

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126394113/09/02 61 مزدوجايناس اسراو

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126640519/09/02 61 مزدوجرجاء الوهابي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 139948320/09/05 61 مزدوجياسين بوعدي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158050802/09/10 61 مزدوجإيمان الجطي

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة مقاطعة الحي الحسني 86514016/09/85 60 مزدوجسميرة   وهبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140720305/09/08 59 مزدوجالعشراوي خديجة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140157606/10/06 58 مزدوجبدر الرماش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140442919/09/07 58 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى احمادون

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126758220/09/02 57 مزدوجكاموني  عزيزة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 130846405/09/03 57 مزدوجاستيتو نجود

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 136885120/09/04 57 مزدوجفوزية العزاب

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136873218/09/04 56 إلتحاق بالزوجةمزدوجالطيبي محمد نصر الدين

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140555405/09/07 56                                              

ايمان   سعدوني

مزدوج

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140049315/09/05 55 مزدوجأمل الحليمي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140655805/09/08 55 مزدوجعواطف بولعيش اخوضر
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جهة التعيين : 

رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136723607/09/04 53 مزدوجالفتاحي منعم

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140548105/09/07 53 مزدوجعماد مسقال

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140729505/09/08 53 مزدوجطه عبد الله معلومي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158262805/09/11 53 مزدوجعبو رشيد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158270005/09/11 53 مزدوجنسيمة اهناح

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 158284402/09/11 53 مزدوجفتيحة امداوش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 123867206/09/01 52 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى النفاخ

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 126848204/09/02 51 مزدوجمودن هشام

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140514705/09/07 51 مزدوجهند بليوط

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 154957502/09/09 51 مزدوجالعسري هناء

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158043602/09/10 51 مزدوجهدى الفاتحي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158184502/09/10 51 مزدوجايمان بنمسعود

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 168155001/03/11 51 مزدوجزينو بشرى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140072207/09/05 48 مزدوجرقية نماوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 136742707/09/04 47 مزدوجوفاء العراض

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 154973201/01/10 47 مزدوجاشبون فاطمة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 154976701/01/10 47 مزدوجالزهرة احنين
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 155093101/01/10 47 مزدوج الرايس نعيمة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 158185002/09/10 47 مزدوجسمير بنيوسف

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158286305/09/11 46 مزدوجنبيل عموري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158372805/09/11 46 مزدوجسعاد القطبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158381805/09/11 46 مزدوجمريم السعيدي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 115889316/09/99 45 مزدوجهنشيش  زينب

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140593618/02/08 45 مزدوجارقية إدبراهيم

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 155000201/01/10 45 مزدوجالبودرار فاطمة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 168189804/09/12 45 مزدوجسعيدة   اركاز

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 168243604/09/12 45 مزدوجالشرقاوي فاطمة الزهرة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 168332104/09/12 45 مزدوجأنس حفيظي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 168397204/09/12 45 مزدوجمسيح محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 140648605/09/08 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بنصبيح

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 140579624/01/08 43 مزدوجبنعزوز سعادة

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: الصخيرات  - تمارة 126587804/09/02 42 إلتحاق بالزوجمزدوجالغنجاوي غزلن

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 154994601/01/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى بن عبد العلي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 140629205/09/08 41 إلتحاق بالزوجةمزدوجاخوماش محمد
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 155074501/01/10 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجقودا يوسف

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 168246604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوصال شعلي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: سيدي قاسم 140720005/09/08 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلعبيي ماجدة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 168219404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى البزاري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 168222504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالبوعزاوي نجوى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 168240604/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء الشعيري الغري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 155089701/01/10 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصلح محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 171901703/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان الرباع

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 171855403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء لحبابي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 171912503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة صفصافي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 171923903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجطائع نوال

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 171744902/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجشقرون ايمان

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 171854503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلشقار  هدى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 171854803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجهودة لكموش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 158350205/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء الحنيني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 168187204/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجدعاء  انقار

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 168352004/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرا الجرماز
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تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 171710903/09/13 25 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء بلحسن

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 158463105/09/11 22 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة أشن

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 172056302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجتنسيم الهبطي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 172099002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء حجاج

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 172030902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الشيخي الدواس

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 175185902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسمراء أشبان

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175257602/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعاقل محمد

82



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الشرق02

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 104812916/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم بنلمقدم

إقليم: بركانإقليم: الناضور 74349316/09/93 159 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن قراط

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 5926816/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بوصفية

إقليم: بركانإقليم: الناضور 9235016/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعلي عبدالحق

إقليم: بركانإقليم: الناضور 74041416/09/93 153 أقدمية 20 سنةمزدوجداوود زاوي

إقليم: بركانإقليم: جرادة 27055416/09/86 151 أقدمية 20 سنةمزدوجهرو رابح

إقليم: بركانإقليم: الناضور 70782416/09/92 151 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بنحمو

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 111397916/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة وكلة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 111516716/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة بنعودة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 104432416/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوعلي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 104530116/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق يحياوي

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 104852616/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوج الحاجي  عبد الوارث

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 104983016/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالمختاري عبدالغاني

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 9209116/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجفرشاش عبدالحفيظ

إقليم: بركانإقليم: جرادة 35651516/09/89 147 أقدمية 12 سنةمزدوجبورويز الحسين

إقليم: بركانإقليم: الناضور 104898516/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بوعزة

إقليم: بركانإقليم: جرادة 5632116/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجدامي حسن
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الشرق02

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 9204916/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الفتاح عدي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 9253916/09/95 143 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز سراجي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 111502116/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبلقاسم بنعمارى

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 111770116/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل بوجعدة

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 115418916/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوججميل  سهام

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 6332516/09/95 141 أقدمية 20 سنةمزدوجلكصير سميرة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 6357116/09/95 141 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد دراري

إقليم: بركانإقليم: جرادة 17289916/09/82 141 أقدمية 12 سنةمزدوجمعروف مصطفى

إقليم: بركانإقليم: بولمان 104600816/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد قســـو

إقليم: بركانإقليم: الناضور 104898716/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد قشاوي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 111505116/09/97 141 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح الدين مغنوج

إقليم: بركانإقليم: الناضور 77580816/09/91 138 أقدمية 20 سنةمزدوجعائشة مرهم

إقليم: بركانإقليم: سيدي بنور 104467716/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق الماحي

إقليم: بركانإقليم: الرشيدية 112300616/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحفياني عزيز

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 117953806/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجميموني محمد

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 115524316/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجبوغيدة انيس

إقليم: بركانإقليم: الناضور 6439316/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظ زعنان
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الشرق02
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إقليم: بركانإقليم: الدريوش 111505716/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجيحيى اطويل

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 112261916/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبخيش ربيع

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 117915906/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجحمليلي سمير

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 35753016/09/89 132 أقدمية 20 سنةمزدوجالزهراء بن الطاهر

إقليم: بركانإقليم: الناضور 112014016/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمراد براح

إقليم: بركانإقليم: فجيج 123381506/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعباسي نعيمة

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 123972706/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد يحياوي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 112011816/09/98 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد حمداوي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 115520416/09/99 129 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف البركة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 117339506/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوعيون

إقليم: بركانإقليم: تازة 111488516/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان عيادي

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 117954118/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجتوفيق ميري

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 123509306/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعبدا فؤاد

إقليم: بركانإقليم: الناضور 123517606/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العالي بودرع

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 123691606/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالزهري علي

إقليم: بركانإقليم: جرادة 5648716/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبودلل عمر

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 111490216/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبنيونس الوالي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 117758706/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الله لمزارع

إقليم: بركانإقليم: الناضور 118068506/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمدور هشام

إقليم: بركانإقليم: ورزازات 123767506/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوججلولي خالد

إقليم: بركانإقليم: ورزازات 126509012/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلبنى الشعراقي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 126735223/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام امجني

إقليم: بركانإقليم: الناضور 35662816/09/89 124 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة زهراء طاهري

إقليم: بركانإقليم: الناضور 123512706/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعزة عفاف

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 117402606/09/00 121 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد باشر

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 123760106/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوججعفاري فاتحة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 8939216/09/95 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي اطويل

إقليم: بركانإقليم: تازة 8969416/09/95 119 مزدوجالشهب هشام

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 111490016/09/97 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بسادات

إقليم: بركانإقليم: فجيج 117519206/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجبندحو كريمة

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 126893604/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجأفقير محمد

إقليم: بركانإقليم: الناضور 111503116/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمهدي هشام

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 123611706/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجللة السعدية الفضيلي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 126817904/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمعيزي لطيفة
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إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 126978104/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجامال الطيرش

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 123511406/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجبعرقاب فايزة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 126369404/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجبومدين علوي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 126832024/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجفوزية مكاوي

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 70738416/09/92 112 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن لمريني

إقليم: بركانإقليم: الناضور 111510816/09/97 109 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بن زيتوني

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 123953706/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد طبيبي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 126734204/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجرابحة إيجي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 130634305/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجبوتشيش جمال

إقليم: بركانإقليم: جرادة 35658816/09/89 108 أقدمية 12 سنةمزدوجوشاني عبد الحميد

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 123504806/09/01 107 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق برنيشي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 126992904/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد زريوح

إقليم: بركانإقليم: الناضور 117620106/09/00 106 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد الخالدي

إقليم: بركانإقليم: فجيج 123543606/09/01 105 أقدمية 12 سنةمزدوجبوزياني نوال

إقليم: بركانإقليم: الناضور 140412005/09/02 105 مزدوجمزياني العيد

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 77559216/09/91 104 أقدمية 12 سنةمزدوجزكية رمضاني

إقليم: بركانإقليم: الناضور 123742806/09/01 103 مزدوجمحمدهيلمي
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إقليم: بركانإقليم: الناضور 111504516/09/97 102 أقدمية 12 سنةمزدوجالهام اسماعيلي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 130812305/09/03 102 إلتحاق بالزوجمزدوجمنيرة ودغيري

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 111487116/09/97 101 مزدوجعبد الخالق المفرم

إقليم: بركانإقليم: الناضور 117652206/09/00 101 مزدوجعبد الحق حضري

إقليم: بركانإقليم: تازة 136723707/09/04 101 مزدوجفائزة الفللي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140037107/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء قداوي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140037207/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجقدار حنان

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140046307/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء لعظيم

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140051307/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجلموسط فاطمة الزهراء

إقليم: بركانإقليم: الناضور 6285116/09/95 100 أقدمية 12 سنةمزدوجموساوي نورية

إقليم: بركانإقليم: تازة 126426004/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بازي

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 136773307/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمنصور سعدية

إقليم: بركانإقليم: الناضور 111516616/09/97 97 مزدوجنجيب بوعزة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 112014416/09/98 97 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المالك قدوري

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 115535816/09/99 96 أقدمية 12 سنةمزدوجدليلة ودغيري

إقليم: بركانإقليم: الناضور 117329306/09/00 96 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة اربيب

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 123583411/09/01 96 أقدمية 12 سنةمزدوجالشاكي سناء
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إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 104508216/09/96 95 مزدوجعبد القادر  عمراني

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 111501116/09/97 95 مزدوجخليد  الفيللي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 118146806/09/00 95 مزدوجتوفيق الطبيبي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 112016016/09/98 93 مزدوجالمختاري عبد الحميد

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 115923516/09/99 93 مزدوجرشيد اوخطو

إقليم: بركانإقليم: الناضور 123639306/09/01 93 مزدوجمراد القادري بوتشيش

إقليم: بركانإقليم: الناضور 130853205/09/03 93 مزدوجزكرياء تزاوي

إقليم: بركانإقليم: جرادة 111516016/09/97 92 أقدمية 12 سنةمزدوجطيبي فاطمة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 123817206/09/01 91 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة لشهب

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 123984706/09/01 91 أقدمية 12 سنةمزدوجزينبي حنان

إقليم: بركانإقليم: تازة 139983107/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجالفاطمي مونية

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140041207/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة خافن

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140058807/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة مرزوقي

إقليم: بركانإقليم: فجيج 126445604/09/02 90 مزدوجبندين لطيفة

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 111489816/09/97 89 مزدوجبوغالب الحسين

إقليم: بركانإقليم: الناضور 118135806/09/00 89 مزدوجالتفاحي منير

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140072107/09/05 89 مزدوجسناء نجاري
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إقليم: بركانإقليم: جرادة 123911306/09/01 85 مزدوجسفيان  رحو

إقليم: بركانإقليم: الناضور 139962317/10/05 85 مزدوجشاوش سهام

إقليم: بركانإقليم: الناضور 140043607/09/05 85 مزدوجخياط سامية

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140411805/09/07 85 مزدوجطاهري عبد الرحمان

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 140537005/09/07 85 مزدوجابراهيم هبور

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 140568618/02/08 85 مزدوجعبد ا نجات

إقليم: بركانإقليم: الناضور 115529516/09/99 84 مزدوجمنير مومني

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 104977116/09/96 83 مزدوجمحمد الطالبي

إقليم: بركانإقليم: جرادة 130824720/09/03 83 مزدوجحياة رحماني

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140037307/09/05 83 مزدوجقدوري سعاد

إقليم: بركانإقليم: كلميم 117505706/09/00 82 أقدمية 12 سنةمزدوجعمراوي  فتحية

إقليم: بركانإقليم: جرادة 71801916/09/92 80 مزدوجسراته جمال الدين

إقليم: بركانإقليم: الناضور 118141306/09/00 80 مزدوجتميمي حسناء

إقليم: بركانإقليم: الناضور 136825927/09/04 79 مزدوجانشراح بنيمنة

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 139922507/09/05 79 مزدوجمحمد انفناف

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 117542306/09/00 78 مزدوجدرفوف رضوان

إقليم: بركانإقليم: فجيج 117879506/09/00 78 مزدوجزايد كريمة
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إقليم: بركانإقليم: الناضور 112271116/09/98 77 مزدوجفشات بشرى

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 123581113/09/01 77 إلتحاق بالزوجمزدوجاضرييف اكرام

إقليم: بركانإقليم: الناضور 126832304/09/02 77 مزدوجمكاوي  سليمان

إقليم: بركانإقليم: الناضور 126716321/10/02 76 مزدوجحطحوط نعيمة

إقليم: بركانإقليم: وادي الذهب 140194606/09/06 76 مزدوجمحمد الصنهاجي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 117832308/09/00 75 مزدوجعفاف جيعلة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 126605604/09/02 75 مزدوجعائشة الدريسي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 140022907/09/05 75 مزدوجاسما حامدي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 123919106/09/01 74 مزدوجمحمد رياض

إقليم: بركانإقليم: الناضور 130861805/09/03 74 مزدوجزروال وهيبة

إقليم: بركانإقليم: فجيج 139935307/09/05 73 مزدوجبلكوراري محمد

إقليم: بركانإقليم: الناضور 139983407/09/05 73 مزدوجياسير الفشتالي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140165006/09/06 73 إلتحاق بالزوجمزدوجبورقبة نعيمة

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140447605/09/07 73 مزدوجعنوري يوسف

إقليم: بركانإقليم: الناضور 117751414/09/00 71 مزدوجخلوفي مريم

إقليم: بركانإقليم: الناضور 126686724/09/02 70 مزدوجمحمد غوتي

إقليم: بركانإقليم: فجيج 139970807/09/05 70 مزدوجدفيلي حفيظة
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إقليم: بركانإقليم: الناضور 126849504/09/02 69 مزدوجإكرام موح

إقليم: بركانإقليم: شفشاون 155075201/01/10 69 مزدوجنادية العبودي

إقليم: بركانإقليم: شفشاون 155103201/01/10 69 مزدوجبيباح رشيدة

إقليم: بركانإقليم: تارودانت 155120601/01/10 69 مزدوجيخلف محمد

إقليم: بركانإقليم: فجيج 140155606/09/06 65 إلتحاق بالزوجمزدوجدياب أسماء

إقليم: بركانإقليم: جرادة 136777407/09/04 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمسعودي حسناء

إقليم: بركانإقليم: الناضور 158518609/12/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجبرازي ايمان

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 140488805/09/07 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجهمام ماحي

إقليم: بركانإقليم: شفشاون 140602223/01/08 43 إلتحاق بالزوجمزدوجكروم مرية

إقليم: بركانإقليم: فجيج 158265605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجعاشور الهام

إقليم: بركانإقليم: شفشاون 158391005/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالرحمان فريكل

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 168151905/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة تاكمة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 123449006/09/01 42 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم اعطلة

إقليم: بركانإقليم: فجيج 158207402/09/10 37 إلتحاق بالزوجمزدوجمنية السهلي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 158234402/09/10 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجالتهامي  مراد

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 168079005/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة عبد ا

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168329704/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجكروم حفيظة
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إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168336004/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حموتي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168188804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسليمة اوصطي

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 140014707/09/05 34 إلتحاق بالزوجمزدوجفيللي بشرى

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168259504/09/12 34 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاءالحمادي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 158016002/09/10 31 إلتحاق بالزوجمزدوجبوخروبة نبيلة

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 171719603/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجبن سعادة صباح

إقليم: بركانإقليم: جرسيف 158119102/09/10 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسام ميموني

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 171914003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسقال نصيرة

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168387904/09/12 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجمرزوقي فيصل

إقليم: بركانإقليم: الناضور 155011101/01/10 23 إلتحاق بالزوجمزدوجدليلة اليماني

إقليم: بركانإقليم: الناضور 172183102/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجتابو مليكة

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 172177902/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسبايبي منية

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 172184201/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجطاهري ايمان

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 172011502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بوعزاوي

إقليم: بركانإقليم: جرادة 171766103/09/13 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجالنصاري زكرياء

إقليم: بركانإقليم: فجيج 172110102/09/14 19 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة احلتن

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 175242502/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجشحلل  زبيدة
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إقليم: بركانإقليم: الدريوش 175339002/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجمرضي المصطفى

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 175189702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية عيساوي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 175213902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبايدوي سناء

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 175273002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالقاح سناء

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 118136606/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالطاهر منير

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 126489904/09/02 103 أقدمية 12 سنةمزدوجبوقبوز نورة

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 140400001/01/02 89 مزدوجمصابر   مصطفى

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 140164506/09/06 79 مزدوجبوقبوز كريمة

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 158209402/09/10 57 مزدوجأحمد كدورة

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168118905/09/11 53 مزدوجاليطيوي امحند

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 158203902/09/10 51 مزدوجاليطفتي فتيحة

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 130744605/09/03 48 مزدوجأم كلثوم   إدريسي أزمي

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 158023502/09/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجالشقراني احلم

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 158106402/09/10 47 مزدوجلمهني فوزي

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168224204/09/12 45 مزدوجبوضلبي محمد

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168450204/09/12 45 مزدوجزرياح نسيم

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 158187502/09/10 43 مزدوجمحمد  بوجطوي
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إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 158265205/09/11 43 مزدوجنور الدين أشلحي

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168087405/09/11 43 مزدوجعبد المالك امعلم

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168112105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى الفكري

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168156501/01/12 43 مزدوجسميرة  سبعي

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 171690603/09/13 38 مزدوجأمحاول محمد

إقليم: الدريوشإقليم: أزيلل 171791203/09/13 38 مزدوجالمرابط  أحمد

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168176104/09/12 35 مزدوجعيتوت جلل

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168192104/09/12 35 مزدوجفؤاد  أصوفي

إقليم: الدريوشإقليم: شفشاون 168236404/09/12 35 مزدوجأنور بوزليف

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168263004/09/12 35 مزدوجعبد الرحيم العربي

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168289504/09/12 35 مزدوجسليم المحدالي

إقليم: الدريوشإقليم: فجيج 168356204/09/12 35 مزدوج حليمة قريش

إقليم: الدريوشإقليم: شفشاون 168363104/09/12 35 مزدوجعماد قوليج

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168447304/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوعل محمد

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 168450804/09/12 35 مزدوجالزعماري عبد الصمد

إقليم: الدريوشعمالة: طنجة - أصيل 171983302/09/14 31 مزدوجاحمد عواد

إقليم: الدريوشإقليم: فجيج 172022302/09/14 31 مزدوجبوينفيف سفيان
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إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 172056503/09/14 31 مزدوجعبد اللطيف الحداد

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 172069903/09/14 31 مزدوجبوشرى المسكين

إقليم: الدريوشإقليم: تارودانت 172193302/09/14 31 مزدوجزمهوط الزوبير

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 171783903/09/13 28 مزدوجالكراز محمد

إقليم: الدريوشإقليم: شيشاوة 171924203/09/13 28 مزدوجعبد العزيز الطيبي

إقليم: الدريوشإقليم: الناضور 168370604/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجلخضيري فدوى

إقليم: الدريوشإقليم: شيشاوة 171962402/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى عبو

إقليم: الدريوشإقليم: شفشاون 171985802/09/14 21 مزدوجالهام اسميحي

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 171999702/09/14 21 مزدوجبلهادي مريم

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 172062502/09/14 21 مزدوجنجلء الدريسي

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 172084802/09/14 21 مزدوجبديعة الطوكوكي

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 172102402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي حموشي

إقليم: الدريوشإقليم: جرادة 172156102/09/14 18 مزدوجعبد الخالق   اوعكى

إقليم: فجيجإقليم: الحسيمة 140489705/09/07 67 مزدوجهشام مركد

إقليم: فجيجإقليم: الحسيمة 158069802/09/10 61 مزدوج سليمة  الصالحي

إقليم: فجيجإقليم: تاونات 157973602/09/10 49 مزدوجمونيرأشبال

إقليم: فجيجإقليم: الدريوش 154921402/09/09 41 إلتحاق بالزوجمزدوجلمعيني فاطمة
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إقليم: فجيجإقليم: وزان 158122402/09/10 39 مزدوجابراهيم منتصر

إقليم: فجيجإقليم: تنغير 168378004/09/12 39 مزدوججمال معمري

إقليم: فجيجإقليم: تاوريرت 158531309/12/11 31 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء جحيليلة

إقليم: فجيجإقليم: تنغير 171795203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالغدويني صفاء

إقليم: فجيجإقليم: تاوريرت 158183002/09/10 25 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة   بنعباس

إقليم: فجيجإقليم: تازة 172028702/09/14 21 مزدوجالسعدية الشيبوط

إقليم: جرسيفإقليم: تازة 104798216/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوججمال الخلوفي

إقليم: جرسيفإقليم: بولمان 117460206/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الهشمي

إقليم: جرسيفإقليم: الدريوش 6424716/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجورياشي امحمد

إقليم: جرسيفإقليم: تازة 123847506/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمزي محمد

إقليم: جرسيفإقليم: تازة 130650305/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيجة الدرمون

إقليم: جرسيفإقليم: ورزازات 126932012/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجصابر فاطمة

إقليم: جرسيفإقليم: تازة 126461904/09/02 102 إلتحاق بالزوجةمزدوجتوفيق برحيلي

إقليم: جرسيفإقليم: الجديدة 130722217/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء غالم

إقليم: جرسيفإقليم: طانطان 118138206/09/00 96 أقدمية 12 سنةمزدوجالطهري    عمر

إقليم: جرسيفإقليم: الدريوش 118005806/09/00 82 أقدمية 12 سنةمزدوجاويحيى كريمة

إقليم: جرسيفإقليم: الدريوش 158351005/09/11 42 مزدوجالحيرش علي
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إقليم: جرسيفإقليم: الدريوش 158406205/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجهواري وفاء

إقليم: جرسيفإقليم: الدريوش 158398705/09/11 36 مزدوجحمداوي عزيزة

إقليم: جرسيفإقليم: الدريوش 158326905/09/11 32 مزدوجسفيان براهم

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 172093303/09/14 31 مزدوجكركيط الصديق

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 172123303/09/14 31 مزدوجقدور قزيح

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 168406504/09/12 29 مزدوجنجيم وردي

إقليم: جرسيفإقليم: تازة 171776203/09/13 24 مزدوجالحبشي مقران

إقليم: جرسيفإقليم: تارودانت 171992602/09/14 21 مزدوجمجيد بغدادي

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 172005402/09/14 21 مزدوجمحمدين بنكانكا

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 172016603/09/14 21 مزدوجبوخد حميد

إقليم: جرسيفإقليم: شيشاوة 172018002/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجبومردود بدر

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 172058202/09/14 21 مزدوجالحمدوني سفيان

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 172099503/09/14 18 مزدوجالجللي حجوبي

إقليم: جرسيفإقليم: تاونات 175199902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجغريبة عقيل

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 6312316/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد بزة

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 9200116/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعيسى عزاوي

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 115531916/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالمين درفوفي
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إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 115529116/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد وعزاني

إقليم: جرادةإقليم: بركان 74971316/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبلج بلل

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 104507616/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد التيفاوي

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 111511016/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجتوفيق بنحمو

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 117777206/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان أورقية

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 117945806/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمجاوي محمد

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 8975916/09/95 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمجاهد سعيدي

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 111494416/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجزكرياء زايد

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 112012816/09/98 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا بن يطو

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 28222413/11/85 132 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحفيظ فراج

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 123383306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرحمان سليمة

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 123392106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحياة عشور

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 123821706/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجلمغاط رشيد

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 115531316/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد أمين مرباح

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 115538416/09/99 125 إلتحاق بالزوجمزدوجفردي خديجة

إقليم: جرادةإقليم: جرسيف 117426906/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمراد بوكلح

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 117648906/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجهاشمي مولي الصادق
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إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 126334404/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجاداراز نعيمة

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 104431716/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالبشير أزلف

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 123983706/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجزمهوط عبد اللطيف

إقليم: جرادةإقليم: تازة 126725604/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجا سمها ن احساكن

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 73768416/09/93 114 أقدمية 12 سنةمزدوجقوطيط البشير

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 126699404/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد حاجي

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 104947916/09/96 109 مزدوجمحمد ميموني

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 117479206/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوججلل فرج

إقليم: جرادةإقليم: جرسيف 118054606/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد نعيمي

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 126682124/09/02 109 مزدوجكريم كرطيط

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 112017616/09/98 107 مزدوجامعاشو العيد

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 115544116/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد زكاري

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 115544716/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيمي محمد

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 117922006/09/00 107 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف حساني

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 104817416/09/96 103 مزدوجيحي بوطيب

إقليم: جرادةإقليم: بركان 5985516/09/94 101 مزدوجادريس برهدون

إقليم: جرادةإقليم: بركان 9212716/09/95 101 مزدوجلعوج البكاي
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إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 111514416/09/97 101 مزدوجحميد رحالي

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 126718004/09/02 97 مزدوجهبال نوفل

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 31781216/09/88 95 مزدوجمحمد  لزرك

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 111508716/09/97 95 مزدوجعمر  فخاري

إقليم: جرادةإقليم: بركان 9232616/09/95 93 مزدوجمحمد بلوي

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 130596005/09/03 93 مزدوجبدودو مطيع

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 112010016/09/98 91 مزدوجابراهيم اقبلين

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 117827506/09/00 90 مزدوجخلفاوي نوال

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 130598505/09/03 89 مزدوجهاجر بلقاسمي

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 140020507/09/05 89 مزدوجعماد هادي

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 112019816/09/98 87 مزدوجمصطفى  بوسعيد

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 123725806/09/01 85 مزدوجنوال  حجي

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 117385306/09/00 84 مزدوجعبو مليكة

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 126525604/09/02 83 مزدوجشتواني عبد الرحيم

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 130612705/09/03 82 مزدوجبريشي نوال

إقليم: جرادةإقليم: بركان 73908616/09/93 80 مزدوجفنزار محمد

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 126508804/09/02 80 مزدوجشعباني سميرة
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إقليم: جرادةإقليم: الناضور 130748005/09/03 79 مزدوجسامية جابر

إقليم: جرادةإقليم: بركان 9206316/09/95 75 مزدوجبوحبة امين محمد

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 126530504/09/02 75 مزدوجطارق  شطاطي

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 126852723/09/02 75 مزدوججميلة مومني

إقليم: جرادةإقليم: الحسيمة 140503005/09/07 75 مزدوجزروال سمير

إقليم: جرادةإقليم: وادي الذهب 140176906/09/06 72 مزدوجالعوني حميد

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 123664106/09/01 70 مزدوجالمونى سارة

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 140757605/09/08 69 مزدوجطوربي سهام

إقليم: جرادةإقليم: بركان 140163306/09/06 67 إلتحاق بالزوجمزدوجبوعلي اسماء

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 140503305/09/07 67 مزدوجزياني مراد

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 140687205/09/08 67 مزدوجالعيساوي موسى

إقليم: جرادةإقليم: بركان 104904216/09/96 65 مزدوجامين عطاف

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 140555005/09/07 63 مزدوجغبور سناء

إقليم: جرادةإقليم: بركان 74913116/09/93 60 مزدوجعبد العزيز مختاري

إقليم: جرادةإقليم: بركان 111502316/09/97 60 مزدوجحفيظ المكرود

إقليم: جرادةإقليم: شفشاون 154996401/01/10 59 مزدوجسميرة بنصاري

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 168156901/03/11 59 مزدوجحنان دحماني
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إقليم: جرادةإقليم: الناضور 139919407/09/05 58 مزدوجاماوي سهام

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 140085607/09/05 56 مزدوجحنان ركاد

إقليم: جرادةإقليم: بركان 117920606/09/00 55 مزدوجعزيز حريكا

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 140475005/09/07 54 مزدوجالصالحي خديجة

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 158533809/12/11 53 مزدوجام كلتوم لمدرسي

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 158218202/09/10 51 مزدوجأسماء لحياني

إقليم: جرادةإقليم: الحسيمة 130737905/09/03 50 مزدوجليلى حفوضي

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 158236202/09/10 50 مزدوجلطيفة زرزور

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 158018402/09/10 48 مزدوجبوغوتة هدى

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 154999701/01/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بوشنايف

إقليم: جرادةإقليم: تاونات 158052202/09/10 47 مزدوجالقلعي فاطمة الزهراء

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 115516816/09/99 46 مزدوجالدريسي مولي الشريف

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 154904602/09/09 46 مزدوجإلهام ماحي

إقليم: جرادةإقليم: بركان 104999616/09/96 45 مزدوجمراد بوكع

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 123475106/09/01 45 مزدوجيوسف بقالي

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 168434204/09/12 45 مزدوجاسماء اسماحي

إقليم: جرادةإقليم: بركان 115531716/09/99 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد صدوقي
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إقليم: جرادةإقليم: فجيج 140162506/09/06 43 مزدوجبيطاري محمد حفيظ

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 140188106/09/06 43 مزدوجهشام  العسكري

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 168196304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر عزيزي

إقليم: جرادةإقليم: جرسيف 154999601/01/10 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى بوشنافة

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 158106802/09/10 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالمقدم حسناء

إقليم: جرادةإقليم: بركان 158119802/09/10 23 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء مختاري

إقليم: جرادةإقليم: بركان 172032902/09/14 17 إلتحاق بالزوجمزدوجاشطابة غزلن

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 175313302/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام جابري

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 175217902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة بقالي

إقليم: جرادةإقليم: وزان 175246802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الشهيب

إقليم: الناضورإقليم: تازة 104727816/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد علي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 9094916/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمـحـمـد القاضي الوهابي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 9237716/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجاجعون مراد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 30283916/09/87 142 أقدمية 20 سنةمزدوجالمامون عبد العالي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 77581116/09/91 142 أقدمية 20 سنةمزدوجلقشيري يمينة

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 31774316/09/88 140 أقدمية 20 سنةمزدوجأبو القاسم حنين

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 111762916/09/97 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة الحبنوني
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إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 6339416/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبشيري نور الدين

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 112278816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالمبطول علي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 35648016/09/89 136 أقدمية 20 سنةمزدوجبيوزن محمد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 104907116/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد التمسماني

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 104894116/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجميمون المنصوري

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 5856816/09/94 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد غانيم

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 111762416/09/97 111 مزدوجاشهبار عمر

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 112273916/09/98 111 مزدوجلحيا مليكة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 6316016/09/95 110 إلتحاق بالزوجمزدوجامجون حياة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 136754107/09/04 97 مزدوجالمين القضاوي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 123577813/09/01 95 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد درويش

إقليم: الناضورإقليم: الحوز 71961416/09/92 87 مزدوجمريم الكورادي

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 111769116/09/97 86 مزدوجسعاد العكاد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140037507/09/05 83 مزدوجسميح قدوري

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 139977807/09/05 79 مزدوجالعوفي سفيان

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140715705/09/08 77 مزدوجكريمي طارق

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 130781106/09/03 76 مزدوجامهياوي فوزية
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إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140478305/09/07 69 مزدوجالحلوي إبراهيم

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 155015701/01/10 69 مزدوجالعللي أحلم

إقليم: الناضورإقليم: زاكورة 155122301/01/10 69 مزدوجزانو عبد الحفيظ

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140579220/02/08 65 مزدوجزينب بنعرافة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140663605/09/08 63 مزدوجخالد شنحيح

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 154842825/11/08 63 مزدوجمحمد قدوري

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140530205/09/07 61 مزدوجالحافي محمد

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 158052402/09/10 61 مزدوجلطيفة الخديوي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 158129202/09/10 61 مزدوجعماري العزيزة

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 155018301/01/10 59 مزدوجمنير العوفي

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 155049301/01/10 57 مزدوجفاطمة برحو

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 154893202/09/09 56 مزدوجوديان  بوعرورو

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 158313905/09/11 53 مزدوجوفاء بوعجاج

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 158324205/09/11 53 مزدوجسناء برطال

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 158353005/09/11 53 مزدوجهاني الكامل

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168095305/09/11 53 مزدوجسهام بنعلي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168131801/01/12 53 مزدوجنجيمة قدوري
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إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168131901/01/12 53 مزدوجحنان قدوري

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 140474605/09/07 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالساخي فتيحة

إقليم: الناضورإقليم: مولي يعقوب 63999416/09/78 51 مزدوجعلل الوكيلي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 157976702/09/10 51 إلتحاق بالزوجةمزدوجخليد احجام

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 158042502/09/10 51 إلتحاق بالزوجةمزدوج البوينفيف نذير

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 158079902/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان حجي

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 158094802/09/10 51 مزدوجعبدالناصر كلموع

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 158143702/09/10 51 مزدوجكوثر الريحاني

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140451205/09/07 50 إلتحاق بالزوجمزدوجبصري اكرام

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 158028302/09/10 50 مزدوجمحمد الدغال

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 158130302/09/10 50 مزدوجوادي منية

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 140552205/09/07 45 إلتحاق بالزوجمزدوج عكرى سميرة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 154842526/11/08 45 مزدوجاشويخا علي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168158804/09/12 45 مزدوجاعيويو محمد

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168166104/09/12 45 مزدوجأحمد أفقير

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168220504/09/12 45 مزدوجبترفاس مريم

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168377104/09/12 45 مزدوجلقاح أسماء
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إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168380804/09/12 45 مزدوجسامية محروك

إقليم: الناضورإقليم: تارودانت 158418505/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة قربال

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 158100402/09/10 43 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام كسرى

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 158304505/09/11 43 مزدوجفاطمة بلقاضي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 158521809/12/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء البكاري

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 158534205/09/11 43 مزدوجالقاح لمياء

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168097102/09/11 43 مزدوجبرحيلي التالية

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140641405/09/08 42 مزدوجمراد برواك

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 158438405/09/11 42 مزدوجلوكيلي زكرياء

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 158108702/09/10 40 مزدوج لبهلول لحسن

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 158027102/09/10 39 مزدوجمحمد شقيربان

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168420104/09/12 39 مزدوجمحمد رحوتي

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 171697603/09/13 38 مزدوجمحمد السقالى

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 171711303/09/13 38 مزدوجبلماحي عدنان

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171712203/09/13 38 مزدوجفوزية بن عمار

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171721503/09/13 38 مزدوجبرعيش فايزة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171737003/09/13 38 مزدوجبسكور ليلى
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إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171738503/09/13 38 مزدوجسناء بوتخريط

إقليم: الناضورإقليم: زاكورة 171751503/09/13 38 مزدوجشوراق موسى

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171766403/09/13 38 مزدوجالعوفي ابتسام

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171768603/09/13 38 مزدوجسميرة البشيري

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171770703/09/13 38 مزدوجامال الباي

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 171784303/09/13 38 مزدوجنجيم  الكبير

إقليم: الناضورإقليم: شيشاوة 171785403/09/13 38 مزدوجعبد الصمد الخزروني

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171798103/09/13 38 مزدوجالبدوي سمية

إقليم: الناضورإقليم: زاكورة 171823103/09/13 38 مزدوجحلي يوسف

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171836403/09/13 38 مزدوجحنان افطاتن

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171840103/09/13 38 مزدوجحنان جفالي

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 171843603/09/13 38 مزدوجادريس  قلش

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171860503/09/13 38 مزدوجسهام لمريض

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 171865103/09/13 38 مزدوجنصير لوكيلي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 171867603/09/13 38 مزدوجالحسن مداح

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171876603/09/13 38 مزدوجميموني سامية

إقليم: الناضورإقليم: زاكورة 171877603/09/13 38 مزدوجمحسن نزهة
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إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171924903/09/13 38 مزدوجمحمد طجيو

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171935203/09/13 38 مزدوجماجدة زروال

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171937303/09/13 38 مزدوجحسناء الزياني

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 158343205/09/11 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجمعاد العدولي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168088802/09/11 36 مزدوجأوراغ سميرة

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168434804/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية صبحي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140458805/09/07 35 مزدوجبوزليف الميلود

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 140489905/09/07 35 مزدوجمرصلي عبد الحميد

إقليم: الناضورإقليم: شيشاوة 140738805/09/08 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأفقير خديجة

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 168190504/09/12 35 مزدوجالراعي بنعيسى

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168190604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء الرايس

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168194504/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجازحاف عبد الحكيم

إقليم: الناضورإقليم: العرائش 168231604/09/12 35 مزدوجابتسام بونو

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 168342004/09/12 35 مزدوجحوميدة محمد

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168354504/09/12 35 مزدوجحسين قلوش

إقليم: الناضورإقليم: العرائش 168364704/09/12 35 مزدوجمحمد العموري

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 168371104/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجلقويري سعيد
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إقليم: الناضورإقليم: تازة 168389804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمحمدين نجيبة

إقليم: الناضورإقليم: فجيج 168406604/09/12 35 مزدوجورادي فوزية

إقليم: الناضورإقليم: زاكورة 171833103/09/13 35 مزدوجعبيش محمد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171908103/09/13 33 مزدوجالريفي سعد

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 158077502/09/10 32 مزدوجمنى كريمشي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 158346705/09/11 32 مزدوجالبوشتاوي عبد المجيد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 158489105/09/11 32 مزدوجمحمد تفراسين

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168410104/09/12 32 مزدوجوسام اضريس

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 154980801/01/10 31 مزدوجميمون الخروبي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171855103/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجلغزاوي ظريفة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171961302/09/14 31 مزدوجنادية اعراب

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171985602/09/14 31 مزدوججميلة اسباعي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 171990202/09/14 31 مزدوجمحمد عزماني

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172015302/09/14 31 مزدوجبوحوت كريمة

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172027203/09/14 31 مزدوجمصطفى الشنط

إقليم: الناضورإقليم: شيشاوة 172030802/09/14 31 مزدوجشيخي عبدالحميد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172032202/09/14 31 مزدوجنــوال شـكـري
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إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172040602/09/14 31 مزدوجالعكيوي لطيفة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172054202/09/14 31 مزدوجربيعة الغاني

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172062102/09/14 31 مزدوجفاطمة الزهراء الدريسي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172067203/09/14 31 مزدوجعمر  الكتبي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172081302/09/14 31 مزدوجفاطمة الراجي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172105902/09/14 31 مزدوجحنان حميش

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172128102/09/14 31 مزدوجأسماء لحسايني

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172131102/09/14 31 مزدوجسناء لوكيلي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172141802/09/14 31 مزدوجزكية ملح

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172173502/09/14 31 مزدوجالسعيدي مصطفى

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172182202/09/14 31 مزدوجسلطانة عائشة

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 168385904/09/12 30 مزدوجمزياني محمد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168326304/09/12 29 مزدوجحنان فوطة

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 168428904/09/12 29 مزدوجرضا سلخ

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171786203/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة الكراري

إقليم: الناضورإقليم: تازة 171827503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسناوي غيتة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 154921902/09/09 28 مزدوجمحمد غراسي
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إقليم: الناضورإقليم: جرادة 155074401/01/10 28 مزدوجقضاض هشام

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171663403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجصبيحة عاصم

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 171671603/09/13 28 مزدوجابتسام اكودير

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171685903/09/13 28 مزدوجأكناف أمين

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171699603/09/13 28 مزدوجمصطفى أزعوم

إقليم: الناضورإقليم: شيشاوة 171715703/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بنعمر

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171718303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف بنقاسم

إقليم: الناضورإقليم: زاكورة 171719703/09/13 28 مزدوجمحمد بن صديق

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 171734703/09/13 28 مزدوجعبد الحكيم بوليع

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171740503/09/13 28 مزدوجبوزكري حنان

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171758503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة ادريوش

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171767403/09/13 28 مزدوجمحمد العاطفي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171782303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالجداوي نوال

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171805803/09/13 28 مزدوجالراجي اسماء

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 171830803/09/13 28 مزدوجزهير  حمامي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171849503/09/13 28 مزدوجختيري عفاف

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 171853803/09/13 28 مزدوجلعزيزي سناء
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إقليم: الناضورإقليم: زاكورة 171875703/09/13 28 مزدوجمنير مزياني

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 171928903/09/13 28 مزدوجوليد الطيرش

إقليم: الناضورإقليم: زاكورة 171929603/09/13 28 مزدوجياسين التهامي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168258704/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء العابدي

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 168194804/09/12 25 مزدوجازريوح عبد العزيز

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168270404/09/12 25 مزدوجنور الدين البومديني

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168372404/09/12 25 مزدوجلمقدم مصطفى

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168436204/09/12 25 مزدوجالتعكشت الحسن

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168442204/09/12 25 مزدوجالتازي أحمد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171977402/09/14 25 إلتحاق بالزوجمزدوجنسيبة الحموتي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 171884803/09/13 24 مزدوجنجاح فاطمة

إقليم: الناضورإقليم: فجيج 172051002/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبوزكاوي سفيان

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 154958002/09/09 21 مزدوجمير حفيظ

إقليم: الناضورإقليم: شفشاون 158082102/09/10 21 مزدوجحمو منجد

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 168243704/09/12 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجشرقاوي محمد

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 171962522/09/14 21 مزدوجنور الدين  عبدلوي

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 171966802/09/14 21 مزدوجعدا عبد العزيز
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إقليم: الناضورإقليم: الصويرة 171982402/09/14 21 مزدوجياسر اعنانو

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172003902/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنعلي عثمان

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172004202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعياش  هجيرة

إقليم: الناضورإقليم: شيشاوة 172016002/09/14 21 مزدوجهشام بوجيدة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172021502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة بوطاهري

إقليم: الناضورإقليم: شيشاوة 172023502/09/14 21 مزدوجابراهيم تورية

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172033203/09/14 21 مزدوجفؤاد دعنون

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172064202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة الكواكبي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172096502/09/14 21 مزدوجهاشمي صلح الدين

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172102102/09/14 21 مزدوجمحمد حموشي

إقليم: الناضورعمالة: المضيق - الفنيدق 172103002/09/14 21 مزدوجحنون عبد العزيز

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172127002/09/14 21 مزدوجعبد القادر لحبيب

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172145802/09/14 21 مزدوجمحدين سهام

إقليم: الناضورإقليم: شيشاوة 172154002/09/14 21 مزدوجعبد الحميد اشن

إقليم: الناضورعمالة: طنجة - أصيل 172172602/09/14 21 مزدوجيوسف صديقي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172180702/09/14 21 مزدوجسنوح فاطمة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172183502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجتفزاتي منال
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إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172189502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال طوطوح

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 168431204/09/12 20 إلتحاق بالزوجمزدوجكلثوم صبايح

إقليم: الناضورإقليم: الخميسات 140086021/12/05 18 مزدوجإكرام رزوق

إقليم: الناضورإقليم: فجيج 175234802/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوجنان محمد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175249402/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجدحماني خديجة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175300302/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجحداد دنيا

إقليم: الناضورإقليم: اليوسفية 175229302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام برحاب

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175269402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحميدة الهواس

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 175344702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمرشيد حسنية

إقليم: الناضورإقليم: ميدلت 175350002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى ناجيم

إقليم: الناضورإقليم: اليوسفية 175363002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة رفيق اوشعو

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175377302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسلماني فتحية

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175382802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجخلود تربي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175387902/09/15 13 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء زيني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 17333116/09/82 229 أقدمية 20 سنةمزدوجسلمات عبد الرحيم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 86117621/09/83 229 أقدمية 20 سنةمزدوجاصغير جميلة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 21132816/09/85 227 أقدمية 20 سنةمزدوججباري البشير
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 69088016/09/80 199 أقدمية 20 سنةمزدوجعفان زرقيط

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 23776817/09/84 189 أقدمية 20 سنةمزدوجحدو يحي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 74346616/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجميمون انحدو

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 77499816/09/91 179 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس كريلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 70711116/09/92 177 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد درفوفي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 86300011/10/82 176 أقدمية 20 سنةمزدوجبلحرمة نعيمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 5509316/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد حسناوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 5558716/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجنورية عبد اللوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 21532821/09/83 173 أقدمية 20 سنةمزدوجحميمد عبد ا

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 72552716/09/92 173 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن أقر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 25843416/09/85 169 أقدمية 20 سنةمزدوجمومن عبد المجيد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 27073916/09/86 169 أقدمية 20 سنةمزدوجلويسي محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 84502310/11/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجأوروزن فاطمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 9215216/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين معيطى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 20515821/09/83 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمسلك أحمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 21657116/09/85 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالمعطي موساوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 38029617/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد القادر حمومي
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 69198116/09/80 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز كرزازي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 70684816/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد القادر الرافعي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 74212016/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالكركري عبدالحفيظ

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 76625116/09/91 167 أقدمية 20 سنةمزدوجزكرياء مهداد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 78715616/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن العابدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 88259316/09/87 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعائشة شنوف

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: صفرو 28826816/09/86 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد المزوز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 35431316/09/89 165 أقدمية 20 سنةمزدوجالحادج يعقوبي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 70765516/09/92 165 أقدمية 20 سنةمزدوجصالح رحمان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 5866216/09/94 164 إلتحاق بالزوجةمزدوجمعقول محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 69190316/09/78 164 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد القادر زروقي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 86120416/09/83 164 أقدمية 20 سنةمزدوجسميرة أعنان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 70743716/09/92 163 أقدمية 20 سنةمزدوجهشام بوخاري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 5725516/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد العزماني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاونات 5865816/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالعربي بوليكى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 27064616/09/86 161 أقدمية 20 سنةمزدوجنجيب سغروشني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 30671616/09/89 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمعلم الحسن
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 31621316/09/88 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعيدي عبد العزيز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 70682716/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبنحمزة مصطفى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 70754116/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبلقاسم اسماعيلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 70791316/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد شيباني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 71796716/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجيحي معزوزة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 72506116/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالعمري علي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 74526816/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى كندوز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 77827716/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجكريمة شتيوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 104457916/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبلفقيه محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 104509116/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجرزوك محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 104533116/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالبكاي جفالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 104871116/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجهشام جبر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 104884216/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجخطار محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 104948916/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبلقندوسي الميلود

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 104989916/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجقديري توفيق

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 23779717/09/84 160 أقدمية 20 سنةمزدوجمستطع ابراهيم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 23784417/09/84 160 أقدمية 20 سنةمزدوجامحمدي محمد

119



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الشرق02

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 86172121/09/83 160 أقدمية 20 سنةمزدوجحياة العزاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 88233716/09/87 160 أقدمية 20 سنةمزدوجلكحل فطيمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 9213716/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحق بولكرات

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 21135216/09/85 159 أقدمية 20 سنةمزدوجالسوال نور الدين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 72491716/09/92 159 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد لعموري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 77672516/09/91 159 إلتحاق بالزوجمزدوجحميد سعيدة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 20502721/09/83 158 أقدمية 20 سنةمزدوجنورالدين حموتي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 20681921/09/83 157 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكريم الهادف

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 70774116/09/92 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمراد بنوح

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 77520416/09/91 157 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس صغير

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 31622116/09/88 156 أقدمية 20 سنةمزدوجدوزي فاتحة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 7591916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحفيظ مهديد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 9108016/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد بالكاملة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 9165316/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجسمير حبة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 9187816/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبلعياشي مصطفى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 9251116/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبناوي عبدالحميد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 23774117/09/84 155 أقدمية 20 سنةمزدوجوهابي الحسن
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 23783217/09/84 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد عينون

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 31638916/09/88 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبطاهر ادريس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 31796716/09/88 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن مزواري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 34467116/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالبكاي غزالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 73486116/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان بغدادي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: صفرو 74344316/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد حميمز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 74992316/09/93 155 إلتحاق بالزوجةمزدوجالكيسي عبد الجواد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 104596216/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمرابط اسماعيل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 11014816/09/80 152 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي   ماسفي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 17225616/09/82 152 أقدمية 20 سنةمزدوجعباسي بوعلم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 20589921/09/83 152 أقدمية 20 سنةمزدوجطاهري احمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 35715416/09/89 152 أقدمية 20 سنةمزدوجفاضلة زغلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 69741716/09/80 152 أقدمية 20 سنةمزدوجالميلود حمداي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 88702816/09/87 152 أقدمية 20 سنةمزدوجمامة الدز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 9255616/09/95 151 أقدمية 20 سنةمزدوج جمال الدين جندوز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 20489421/09/83 151 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز بنخدة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 21144816/09/85 151 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى مصباح
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 28813916/09/86 151 أقدمية 20 سنةمزدوجدوحي عبد الرحيم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 31767616/09/88 151 أقدمية 20 سنةمزدوجملحاتا حسان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 104449516/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجالكحل عبدالمجيد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 104529616/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجحفيظ بنسعاد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 104717716/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة بختاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 31562916/09/87 150 أقدمية 20 سنةمزدوجنور السعيد بالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 35665916/09/89 150 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبشير الحمري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 86361016/09/85 150 أقدمية 20 سنةمزدوجغماري نزهة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 70674616/09/92 149 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرزاق الشيظمي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 21136316/09/85 148 أقدمية 20 سنةمزدوجالصديق ادريس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 24114317/09/84 148 أقدمية 20 سنةمزدوجالدراوي محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 24155617/09/84 148 أقدمية 20 سنةمزدوجمليكة    زريوح

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 38553017/09/90 148 أقدمية 20 سنةمزدوجفتيحة ديدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 33455516/09/88 146 أقدمية 20 سنةمزدوجحفيظة زهيري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 33816216/09/88 146 أقدمية 20 سنةمزدوججميلة اليعكوبي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 86367116/09/85 146 إلتحاق بالزوجمزدوجالجفال حرية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 94486919/09/79 146 أقدمية 20 سنةمزدوجكوردة مليكة
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 6431816/09/95 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد القادر الرحاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 70798516/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم الكبير

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 86153221/09/83 145 إلتحاق بالزوجمزدوجمالكة اسباعي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاونات 111507216/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجأمال السعيدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 111764416/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد غماري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 23959101/10/83 144 أقدمية 20 سنةمزدوجبكزى عمر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 31624616/09/88 144 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة بلدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 35438016/09/89 144 أقدمية 20 سنةمزدوجعابد رقية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 37885917/09/90 144 أقدمية 20 سنةمزدوجضريفة الدباني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 20584721/09/83 143 أقدمية 20 سنةمزدوجرمضاني بوبكر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 21386516/09/85 142 أقدمية 20 سنةمزدوجطايع عبد ا

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 35717416/09/89 142 أقدمية 20 سنةمزدوجحورية امحارشي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 39230708/10/90 142 أقدمية 20 سنةمزدوجعمرو آمنة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 74181216/09/93 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسعيدي عبد القادر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 111515716/09/97 142 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة بنعلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 20543321/09/83 140 أقدمية 20 سنةمزدوجبحوصي مصطفى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 21385816/09/85 140 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المالك دحماني
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 23636717/09/84 140 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد    قجعيو

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 35482116/09/89 140 أقدمية 20 سنةمزدوجرقادي حادة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 37842817/09/90 140 أقدمية 20 سنةمزدوجساسين الحسين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: السمارة 70656316/09/92 140 أقدمية 20 سنةمزدوججودار عبد الحفيظ

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: السمارة 71787416/09/92 140 أقدمية 20 سنةمزدوج مولي عبد العزيز الشعباء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 104901416/09/96 139 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعالي فؤاد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 28835316/09/86 138 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز ناية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 39173217/09/90 138 أقدمية 20 سنةمزدوجمازوز سميرة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 5614916/09/94 137 أقدمية 20 سنةمزدوجحمداوي يحي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 24150717/09/84 136 أقدمية 20 سنةمزدوجحورية الغماري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 35745716/09/89 136 أقدمية 20 سنةمزدوجفاروق الحسين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 74190916/09/93 136 أقدمية 20 سنةمزدوجبوحوت نادية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 74621616/09/93 136 أقدمية 20 سنةمزدوجبوطاهر حبيبة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 77596716/09/91 136 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة الجابري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: وزان 5977616/09/94 134 إلتحاق بالزوجةمزدوجبرهمي خليد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 28818116/09/86 134 أقدمية 20 سنةمزدوجكرزازي عبد الكريم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 35434616/09/89 134 أقدمية 20 سنةمزدوجيمينة بزغود
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 115524716/09/99 134 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الشمس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 5559916/09/94 132 أقدمية 20 سنةمزدوجحكماوي فريدة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 34903016/09/89 132 أقدمية 20 سنةمزدوجحمزاوي محمود

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 9204016/09/95 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد رفيع

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 17283920/09/82 130 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد حموا عمرو

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 35723416/09/89 130 أقدمية 20 سنةمزدوجمتنبه مالكة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 37756217/09/90 130 أقدمية 20 سنةمزدوجحبيبي فاطمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 38347817/09/90 130 إلتحاق بالزوجمزدوجبنمراح بديعة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: وادي الذهب 70657016/09/92 130 أقدمية 20 سنةمزدوجنجية زوين شرادي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 71780416/09/92 130 أقدمية 20 سنةمزدوجدفيلي العيد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 72509616/09/92 130 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيز موسى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاونات 111949616/09/98 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد التسافي الدريسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 118059014/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجنعناع جميلة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 28813216/09/86 128 أقدمية 20 سنةمزدوجالوسيني بناحمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 33403216/09/88 128 أقدمية 20 سنةمزدوجرابحة بختي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 35662516/09/89 128 أقدمية 20 سنةمزدوجازبيري خديجة

عمالة: وجدة - أنكادعمالة: أكادير  إدا وتنان 37824616/09/90 128 أقدمية 20 سنةمزدوججميلة طاه
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 38355617/09/90 128 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعيدي محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 77593016/09/91 128 أقدمية 20 سنةمزدوجفاتحة معطاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 87390417/09/90 128 أقدمية 20 سنةمزدوجحدوش جميلة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 31638616/09/88 127 إلتحاق بالزوجةمزدوجالخاوي الحسين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 21675216/09/85 126 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد ايباز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 35745616/09/89 126 أقدمية 20 سنةمزدوجعائشة بوكيل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: ورزازات 73862316/09/93 126 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد العيساوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 74569316/09/93 126 أقدمية 20 سنةمزدوجمرنيش حبيبة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 88656216/09/92 126 أقدمية 20 سنةمزدوجكرتلي نعيمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 20573221/09/83 124 أقدمية 20 سنةمزدوجمباركي احمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 34900016/09/89 124 أقدمية 20 سنةمزدوجبنيامنة المصطفى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 74689716/09/93 124 أقدمية 20 سنةمزدوجمريم    بربعان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 77188211/12/91 124 أقدمية 20 سنةمزدوجمقور يمينة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 88231116/09/87 124 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة المفتوحي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 123812006/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجالمصيدفى حبيبة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 31617816/09/88 122 أقدمية 20 سنةمزدوجكاسة فتيحة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 33405916/09/88 122 أقدمية 20 سنةمزدوجليلة       بنطيب
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 33790716/09/88 122 أقدمية 20 سنةمزدوجحبيبة    بوكع

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 77195216/09/91 122 أقدمية 20 سنةمزدوجنجية بوعلوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 86369016/09/85 122 أقدمية 20 سنةمزدوجكريمة العرابي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 6356516/09/95 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي إليغي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 74688716/09/93 121 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة عامر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 5650316/09/94 120 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد لحمر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 28831516/09/86 120 أقدمية 20 سنةمزدوجأومرايت احمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 37842917/09/90 120 أقدمية 20 سنةمزدوجبنعيسى سراتة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 72566016/09/92 120 إلتحاق بالزوجةمزدوججعفر برياح

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 77516516/09/91 120 أقدمية 20 سنةمزدوجامينة اكوجيل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 30291316/09/87 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجالكرماط جلول

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 74200616/09/93 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجع.الحافظ الخطابي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 117956306/09/00 118 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة رضوان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 74910716/09/93 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجلحسن الهللي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 105000216/09/96 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحافي فتحي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: سيدي قاسم 111535216/09/97 115 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء جفري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 123967606/09/01 115 إلتحاق بالزوجمزدوجطكة الهام
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 21132316/09/85 114 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى توركي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 35655416/09/89 114 أقدمية 20 سنةمزدوجمحسن فاطمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 76915616/09/91 114 أقدمية 20 سنةمزدوجسعدية امهبول

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 126337404/09/02 114 إلتحاق بالزوجمزدوجادراوي خالدة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 77599216/09/91 113 إلتحاق بالزوجمزدوجزليخة الصالحي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 126860504/09/02 113 إلتحاق بالزوجةمزدوجمساهل نبيل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 86156521/09/83 112 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة كعواشي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 104698516/09/96 111 إلتحاق بالزوجمزدوجمونير شهرزاد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 115529016/09/99 111 إلتحاق بالزوجمزدوجقرميش فاطمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 126859404/09/02 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسين موزوري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 5554816/09/94 110 إلتحاق بالزوجمزدوجازهور كريبع

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 6284316/09/95 110 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة زروقي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 6319216/09/95 110 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية دخيسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 35749716/09/89 110 أقدمية 20 سنةمزدوجديواني فاطمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 112359716/09/98 110 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مصدق

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 77608016/09/91 109 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة  العسري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 115524616/09/99 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم   ربقي
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 112006616/09/98 106 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمي بشرى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 112015516/09/98 106 إلتحاق بالزوجمزدوجحورية  عصلى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 74681816/09/93 105 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة مرزوق

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 115550916/09/99 105 إلتحاق بالزوجمزدوجماموني كريمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 111499516/09/97 104 إلتحاق بالزوجمزدوجبوخريص سعاد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 105306516/09/97 103 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة الوالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 74345316/09/93 102 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة  حسيني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 104699316/09/96 101 إلتحاق بالزوجمزدوجباصو نزهة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 118064306/09/00 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد السلم جلولي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 5897416/09/94 100 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمدي الميلود

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 35647216/09/89 100 إلتحاق بالزوجمزدوججيمل مريم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 9208616/09/95 99 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة عزو

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 118137906/09/00 99 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة الطاهري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 74076816/09/93 98 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى ناصري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 117872218/09/00 98 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء قلفاطي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 126740204/09/02 98 إلتحاق بالزوجمزدوججابري وفاء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 117578906/09/00 97 إلتحاق بالزوجمزدوجفرايدي إيمان
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 123735106/09/01 97 إلتحاق بالزوجمزدوجهواتي سعاد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 21356116/09/85 95 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد دحماني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 115540816/09/99 95 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى ساهي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 117501106/09/00 95 إلتحاق بالزوجمزدوجأمنسو خديجة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 111494616/09/97 94 إلتحاق بالزوجمزدوجتوح أميرة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 117508706/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجأنهاري سميرة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 123455406/09/01 94 إلتحاق بالزوجمزدوجأزمور حنان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 130781005/09/03 94 إلتحاق بالزوجمزدوجمحسيني رجاء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 111488616/09/97 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى حدوشي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 111502816/09/97 93 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة بولل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 117597806/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الدريسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 118082206/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوججمال الدين نزهة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 126910604/09/02 93 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة رابحي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 111495016/09/97 92 إلتحاق بالزوجمزدوجيوسفي ليلى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 139926807/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوج عياط زينب

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 126378604/09/02 91 إلتحاق بالزوجمزدوجأعمير نجاة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 140023407/09/05 91 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة حمو اعمر
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 115858016/09/99 90 إلتحاق بالزوجمزدوجأمنة الحاجيوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 117602918/09/00 90 إلتحاق بالزوجمزدوجهند العياشي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 74208116/09/93 89 إلتحاق بالزوجةمزدوجتلهيمت عبد العزيز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 104998316/09/96 89 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد عبد الرسول

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 115543616/09/99 89 إلتحاق بالزوجمزدوجعماري خديجة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 126910004/09/02 89 إلتحاق بالزوجمزدوجقوجي لمياء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 126933924/09/02 89 إلتحاق بالزوجمزدوجالصادق حنان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 130651120/09/03 89 إلتحاق بالزوجمزدوججهان الدخيسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 136857307/09/04 89 إلتحاق بالزوجمزدوجخلفاوي ازهور

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 115522216/09/99 88 إلتحاق بالزوجمزدوجالعرابي خديجة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 117909206/09/00 88 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء حيدر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 140075107/09/05 88 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء وعلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 74403516/09/93 87 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بنطاهر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 76291516/09/91 87 إلتحاق بالزوجةمزدوجبورحلة مصطفى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 111506916/09/97 87 إلتحاق بالزوجةمزدوجوديع ناجي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 37759017/09/90 86 إلتحاق بالزوجمزدوجخروبي فضيلة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 104947816/09/96 86 إلتحاق بالزوجةمزدوجباشري مصطفى
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 111498916/09/97 86 إلتحاق بالزوجمزدوجكلثوم اسماعيلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 115538316/09/99 86 إلتحاق بالزوجمزدوجعزي يمينة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 123475906/09/01 86 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة بلحسن

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 123911006/09/01 85 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة رحماني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 115541616/09/99 83 إلتحاق بالزوجمزدوجالطاهري أسماء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: شفشاون 140201009/10/06 83 إلتحاق بالزوجمزدوجالرحموني سهام

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 111497516/09/97 82 إلتحاق بالزوجمزدوجعياد نوال

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 130632305/09/03 81 إلتحاق بالزوجمزدوجبوصحابة نادية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 140044407/09/05 81 إلتحاق بالزوجمزدوجخونة كوثر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 123915406/09/01 80 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال ركاني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 126754704/09/02 80 إلتحاق بالزوجمزدوجقدوري خضراء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 140018707/09/05 80 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء قروجي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 111514316/09/97 79 إلتحاق بالزوجمزدوجزيزون نور الهدى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 115521916/09/99 79 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام خونة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 130642205/09/03 79 إلتحاق بالزوجمزدوجالشايب ليلى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 6353916/09/95 78 إلتحاق بالزوجمزدوجمزود حفيظة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 104584816/09/96 78 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد خمسي
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 140516424/09/07 77 إلتحاق بالزوجمزدوجبن عبيد حفيظة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 140547805/09/07 77 إلتحاق بالزوجمزدوج            ملل فاطمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 115518016/09/99 76 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الطاهري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 117385606/09/00 76 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة عبد القوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 130710205/09/03 76 إلتحاق بالزوجمزدوجالساوري غزلن

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 140022807/09/05 75 إلتحاق بالزوجمزدوجحمداوي نوار

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 136781607/09/04 74 إلتحاق بالزوجمزدوجموساوي نصيرة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 87411016/09/86 73 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة غيال

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 117542007/09/00 72 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الدرعاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 111514116/09/97 69 إلتحاق بالزوجمزدوجهند رزقي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 136745127/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجلياي البقالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 117831906/09/00 68 إلتحاق بالزوجمزدوججراري سميرة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الرشيدية 130547005/09/03 68 إلتحاق بالزوجمزدوجعرجوي نادية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 140008106/09/05 68 إلتحاق بالزوجمزدوجالصغير نادية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 139950507/09/05 65 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية بودلل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 123667606/09/01 64 إلتحاق بالزوجمزدوجالوعزيزي مليكة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 140546205/09/07 64 إلتحاق بالزوجمزدوجمشماشي سمية
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 140629405/09/08 64 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية عكار

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 123806506/09/01 63 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان لحسيني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 140073607/09/05 63 إلتحاق بالزوجمزدوجالعقباني أمال

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 140158206/09/06 63 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة بختاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 126461504/09/02 62 إلتحاق بالزوجمزدوجبغدادي أحلم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 154941102/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعيني نجوى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 130611405/09/03 57 إلتحاق بالزوجمزدوج بنزعزوع إيمان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 140105107/09/05 57 إلتحاق بالزوجمزدوجالتلغي سمية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: وادي الذهب 136847107/09/04 56 إلتحاق بالزوجمزدوجحسيني نوال

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 130707005/09/03 54 إلتحاق بالزوجمزدوجالرابحي ايمان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 136787207/09/04 53 إلتحاق بالزوجمزدوجوهاب فاطمة الزهراء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 140150606/10/06 53 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام أيت بوزيان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 158001502/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال بلحاج

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: ميدلت 158115902/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجمنية معطلوي

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 6305816/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجالعربي الشارف

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 105002316/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالطيبي توفيق

إقليم: تاوريرتإقليم: تازة 104920516/09/96 143 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم المسيح
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إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 112278416/09/98 141 إلتحاق بالزوجمزدوجحماني رشيدة

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 28816316/09/86 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاليماني حفظي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 117390306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجأغضوب كريمة

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 117754506/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان لحرور

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 104739716/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوججلل حدين

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 123804006/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجزكيةل حشايشي

إقليم: تاوريرتإقليم: تاونات 117858506/09/00 127 إلتحاق بالزوجمزدوجالنجاري لمياء

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 126321224/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعباسي محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 123497806/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجبنعمر إيمان

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 126386004/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعوادي اسمهان

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 126792504/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف للي

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 140417705/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر أشبار

إقليم: تاوريرتإقليم: بركان 111509716/09/97 107 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطنة زروالي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 9215516/09/95 104 أقدمية 12 سنةمزدوجالمرزوقي مونير

إقليم: تاوريرتإقليم: تازة 104699416/09/96 102 أقدمية 12 سنةمزدوجحورية   ميموني

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 140108107/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجالزعراط كمال

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 130810205/09/03 99 مزدوجاوعسو ياسر
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إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 111486316/09/97 94 أقدمية 12 سنةمزدوجالغزالي وفاء

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 140181106/09/06 89 مزدوجإكرام زروالي

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 126413604/09/02 85 مزدوجهشام بحراوي

إقليم: تاوريرتإقليم: جرادة 126459112/09/02 85 مزدوجياسين بن الطايع

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 139971307/09/05 83 مزدوجدلباز اسماء

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 130849505/09/03 82 إلتحاق بالزوجمزدوجطالبي حنان

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 130742205/09/03 80 مزدوجاحساين سهام

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 140583912/02/08 73 مزدوجالخلوفي نوال

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 126873204/09/02 72 مزدوجأنساوي أسماء

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 154878902/09/09 69                                        العلمي 

فدوة

مزدوج

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 154891602/09/09 69 مزدوجايت سالم عائشة

إقليم: تاوريرتإقليم: أزيلل 154977301/01/10 69 مزدوجعينوس عبدالقادر

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 140746905/09/08 67 مزدوجماجدة الركراكي

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 154879902/09/09 61 مزدوجنبيه رضى

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 158202402/09/10 61 مزدوجالمحب محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 140490905/09/07 60 مزدوجميزاب وءام

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 168103105/09/11 53 مزدوجبشرى بوطحيش

136



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الشرق02

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 168112401/01/12 53 مزدوجنجاة الغندور

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 168150905/09/11 53 مزدوجعمر سرغيني

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 158117502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمريمي ليلى

إقليم: تاوريرتإقليم: بولمان 158029802/09/10 51 مزدوجغزلن داودي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 140654805/09/08 48 مزدوججمعة بوخبيزة

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 154892402/09/09 46 مزدوجابو زرة حنان

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 168088605/09/11 46 مزدوجسعاد اولد العربي

إقليم: تاوريرتإقليم: بركان 118008706/09/00 45 مزدوجنادية اوراغي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 168438004/09/12 45 مزدوجهجر الطيبي

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 158198102/09/10 43 مزدوجالحرحاش سناء

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 140523105/09/07 41 إلتحاق بالزوجمزدوجشويشو فاطمة الزهراء

إقليم: تاوريرتإقليم: جرادة 154939302/09/09 41 مزدوجأعراب أحمد

إقليم: تاوريرتإقليم: تطوان 158159302/09/10 39 مزدوجيونس اتباتيت

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 155006601/01/10 38 مزدوجامين شافي

إقليم: تاوريرتإقليم: أزيلل 171756403/09/13 38 مزدوجعبد ا درويش

إقليم: تاوريرتإقليم: شيشاوة 171821103/09/13 38 مزدوجحداوي نو رالدين

إقليم: تاوريرتإقليم: أزيلل 171837803/09/13 38 مزدوجبنيونس يسغاوي
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الشرق02

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 171913703/09/13 38 مزدوجاحميدة السعيدي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 168335904/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء حموتي

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 168232404/09/12 35 مزدوج   بوراص الميلود

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 168247404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية الشريغة

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 168347005/09/12 35 مزدوجايناوي عبد الرحمان

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 168400804/09/12 35 مزدوجرجاء الناصري

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 168435403/09/12 35 مزدوجسويدي محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: زاكورة 171698503/09/13 35 مزدوجعثماني عبدالعزيز

إقليم: تاوريرتإقليم: زاكورة 171774103/09/13 35 مزدوجالفشتالي توفيق

إقليم: تاوريرتإقليم: زاكورة 171803003/09/13 35 مزدوجاليعقوبي محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: شفشاون 158069402/09/10 34 مزدوجبلقاسم  السهلي

إقليم: تاوريرتإقليم: جرادة 154922102/09/09 33 مزدوجنادية زايد

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 168104001/01/12 33 إلتحاق بالزوجةمزدوجكيار عبد الرحيم

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 168238504/09/12 32 مزدوجكريمة اشعيبات

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 172004902/09/14 31 مزدوجامبارك بنشينش

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 172022402/09/14 31 مزدوجميلود بوينزار

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 172036902/09/14 31 مزدوجدخيسي عبد الحميد
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 172185402/09/14 31 مزدوجميلودة الطلحاوي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 168384204/09/12 29 مزدوجنصيرة معرار

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 171907603/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجغزال سهام

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 168090005/09/11 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجأزهراي محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: شيشاوة 171725403/09/13 28 مزدوجبوعرفة محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 171827103/09/13 28 مزدوجسعيد حريكا

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 171937603/09/13 28 مزدوجزياني بلقاسم

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 172011602/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام بوعزة

إقليم: تاوريرتإقليم: شفشاون 172025402/09/14 21 مزدوجالشهبوني محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 168329104/09/12 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجالقوراري محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175183302/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبيدي عبدالحق
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فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 14057916/09/81 241 أقدمية 20 سنةمزدوجحينجي جواد

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 20581421/09/83 239 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدا اوقسو

عمالة: مكناسإقليم: الفقيه بن صالح 69757323/10/78 215 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم برشي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 17460821/09/83 203 أقدمية 20 سنةمزدوجاسفري محمد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 87142218/12/85 199 أقدمية 20 سنةمزدوجابن حليمة

عمالة: مكناسإقليم: صفرو 38036417/09/90 197 أقدمية 20 سنةمزدوجعبداللطيف بنمولود

عمالة: مكناسإقليم: سيدي بنور 31640916/09/88 193 أقدمية 20 سنةمزدوجعواطف المقدم

عمالة: مكناسإقليم: مديونة 69067016/09/80 193 أقدمية 20 سنةمزدوجبن البشير حسن

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 14869116/09/81 187 أقدمية 20 سنةمزدوجميلود اخويدر

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 70655116/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجالدريسي عبد ا

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 24139417/09/84 183 أقدمية 20 سنةمزدوجزهرة رجب

عمالة: مكناسإقليم: تازة 28849816/09/86 183 أقدمية 20 سنةمزدوجالخزري مصطفى

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 70755216/09/92 183 أقدمية 20 سنةمزدوجفاخر رضوان

عمالة: مكناسإقليم: تازة 38566217/09/90 181 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن الحسناوي

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 68902516/09/80 181 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد الوكيلي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 68991416/09/80 180 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمدبن القائد

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 20258616/09/86 179 أقدمية 20 سنةمزدوجالدويري مولي عبد ا
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 24036117/09/84 179 أقدمية 20 سنةمزدوجالمكي لخليفي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 28868316/09/86 179 أقدمية 20 سنةمزدوجعلل اعناوي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 73781716/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجالدباغ محمد

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 73898916/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجلعويني بنعيسى

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 95386516/09/80 179 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة الوالي علمي مولي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 76995716/09/91 177 أقدمية 20 سنةمزدوجالفلقي فدوة

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 16417016/09/82 176 أقدمية 20 سنةمزدوجالعزيزي مولي الحسن

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 65922917/09/79 176 أقدمية 20 سنةمزدوججبابرة عبدالعزيز

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 23857317/09/84 175 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى الفرطاسي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 25831916/09/85 175 أقدمية 20 سنةمزدوجخربوش عبد الحق

عمالة: مكناسإقليم: تازة 73774616/09/93 175 أقدمية 20 سنةمزدوجامحمد عماري

عمالة: مكناسإقليم: فجيج 5834816/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجالزعايمي عبد المجيد

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5989716/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد شعيب

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 6014716/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعقدير اسماعيل

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 6041216/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف قيش

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 15091216/09/81 173 أقدمية 20 سنةمزدوجوبدة حميد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 16537716/09/82 173 أقدمية 20 سنةمزدوجحمدان الحسن
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عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 20551021/09/83 173 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن الدهبي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 21127516/09/85 173 أقدمية 20 سنةمزدوججواد دادي

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 27029016/09/85 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المالك الرياحي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 69447516/09/80 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد بوزبيبة

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 72496816/09/92 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعمراوي محمد

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 73767616/09/93 171 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد حجراوي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 73791216/09/93 171 أقدمية 20 سنةمزدوجاالهورشمت  يدير

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 74452016/09/93 171 أقدمية 20 سنةمزدوجقاسمي عبدالرحمان

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 20821621/09/83 169 أقدمية 20 سنةمزدوجالعلوي سيدي محمد

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 35476216/09/89 169 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة القاسمي

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 73906416/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجسكاكير محمد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 74411616/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجفضول زهور

عمالة: مكناسإقليم: بنسليمان 77404416/09/91 169 أقدمية 20 سنةمزدوجعتيقة بوطاهر

عمالة: مكناسإقليم: إفران 97285716/09/82 168 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة الحساني

عمالة: مكناسإقليم: كلميم 6454116/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد مكايز

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 9105616/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجبندادا محمد

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 15019801/10/80 167 أقدمية 12 سنةمزدوجبوجمعة بداوي
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عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 16552316/09/82 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالهادفي محمد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 20552121/09/83 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالله الدكار

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 24027817/09/84 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالمحجوب الطالب

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 28943816/09/86 167 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس عز الدين

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 33377617/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى المشكوري

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 37906017/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا الشعيبي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 78708616/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجرضوان بنكروم

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 20428521/09/83 166 أقدمية 20 سنةمزدوجالعزماني        ادريس

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 69477016/09/78 166 أقدمية 20 سنةمزدوجبشيري الحبيب

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 97132201/10/80 166 أقدمية 20 سنةمزدوجرقية تبوبشت

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 35780616/09/89 165 أقدمية 20 سنةمزدوجديدي جميلة

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 39092817/09/90 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمولود حقي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 88731316/09/87 165 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيزي نزهة

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 20553921/09/83 164 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز الرامي

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 86377416/09/85 164 أقدمية 20 سنةمزدوجلحياوي عائشة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 5492216/09/94 163 أقدمية 20 سنةمزدوجبوحيري نعيمة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 6019316/09/94 163 أقدمية 20 سنةمزدوجحكيمة الحسني
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عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 20590821/09/83 163 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن اليعقوبي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 21363516/09/85 163 أقدمية 12 سنةمزدوجالشاوي محمد

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 28864216/09/86 163 أقدمية 20 سنةمزدوجسـالمي احمد

عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 39146317/09/90 163 أقدمية 20 سنةمزدوجربيعة الرباعي

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 5562216/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجادويري مولي رشيد

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5663216/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالرحمان بلعافية

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5990316/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد برحال

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 24034717/09/84 161 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس  اعبيزا

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 25840216/09/85 161 أقدمية 20 سنةمزدوجممو ابراهيم

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 37856717/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجخديم ا بوشعيب

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 38374816/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيدة اتويمر

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 67044219/09/79 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد النبي ابو طيب

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 70669016/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة  لسمي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 70752101/05/97 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالعابدي الحسن

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 71960916/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد الحجام

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 72492616/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجسلم المرغيشي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 72537016/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله رضاك
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عمالة: مكناسإقليم: تاونات 74622516/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد  بونور

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 76907016/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجرزوق عزيز

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 86390916/09/85 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبوشرة شقيري

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 104441516/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجاكتومان عبدالواحد

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 104614216/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد مرزوقا

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 104615116/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالميلود ادريسي

عمالة: مكناسإقليم: فجيج 104947216/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجموساوي سعيد

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 104977916/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالشادلي المهدي

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 105040416/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجاخطيب عبد الكريم

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 6440616/09/95 160 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد أقديم

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 8930616/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجعبداوي محمد

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9203716/09/95 159 إلتحاق بالزوجمزدوجزاكية الودغيري

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 77674916/09/91 159 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد  باهية

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 23684317/09/84 158 أقدمية 20 سنةمزدوجالفاهم           محمد

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 24146316/09/84 158 أقدمية 20 سنةمزدوجالحمدوشي رشيدة

عمالة: مكناسإقليم: تازة 77595416/09/91 158 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة الوي

عمالة: مكناسإقليم: تازة 5687916/09/94 157 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر جنان
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عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 6398716/09/95 157 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسناوي حورية

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 6423216/09/95 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمريم يعلى

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 8963216/09/95 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمسرور فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 35883717/09/90 157 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بنهرون

عمالة: مكناسإقليم: إفران 37916417/09/90 157 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد جنبا

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 39099217/09/90 157 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية خطابي

عمالة: مكناسإقليم: تازة 104620716/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المولى نجيم

عمالة: مكناسإقليم: تازة 104623816/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف منير

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5979516/09/94 156 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرة   بنعلل

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 88673216/09/87 156 أقدمية 20 سنةمزدوجأبو سلة مليكة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5744116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد تابتي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5784616/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد عبيدة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5817516/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى   تاتوتي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5836116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالسلم الزياتي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5999816/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعزوز الخطري

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 6001216/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى بيتي

عمالة: مكناسإقليم: تازة 6068716/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس فيللي
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عمالة: مكناسإقليم: تاونات 6435616/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد اليحياوي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 8902616/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجقاديري سعيد

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 8908416/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمنير حموشي

عمالة: مكناسإقليم: جرسيف 8925916/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالكاضي ميمون

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 8962016/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجرضوان عرابي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 8997716/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الراضي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9106316/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف لشقار

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9116316/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمامون مولي رشيد

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9118816/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد منصف

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9130416/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيز لمطيرني

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9130716/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العالي غواطي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9135316/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحكيم الناجح

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 9152616/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد العمري

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9179816/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد اوحرمة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9210716/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالقري عبد الحق

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 20351621/09/83 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد القرطيط

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 21378416/09/85 155 أقدمية 20 سنةمزدوجأسلوني المصطفى
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عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 24040817/09/84 155 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى معيس

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 27056816/09/86 155 أقدمية 20 سنةمزدوجقروان حسن

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 28863416/09/86 155 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا العمراني

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 39777616/09/91 155 أقدمية 20 سنةمزدوجلحسن بوكمار

عمالة: مكناسإقليم: وزان 71943916/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحند حميمصة

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 72424516/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس برقية

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 72534816/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحمو عبو عمرو

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 74406416/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجداحمو عبد الواحد

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 74416116/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد قدوري

عمالة: مكناسإقليم: وزان 74991716/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز بيزبيز

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 76634316/09/91 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان المتوكل

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 78726525/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم   سوني

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 104539616/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف لوكيلي

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 104913916/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد  أغدوز

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 111439916/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجسناء دكير ا

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 77490216/09/91 153 أقدمية 12 سنةمزدوجلمطور علي

عمالة: مكناسإقليم: كلميم 104490616/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجفراج عمر
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عمالة: مكناسإقليم: تيزنيت 104610416/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجإدريس اعنان

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 70763116/09/92 152 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالغاني خاطري

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 6413116/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز أشرار

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 6422816/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجسلل سعيد

عمالة: مكناسإقليم: تازة 8964016/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجالشرادي نزهة

عمالة: مكناسإقليم: إفران 24137117/09/84 151 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيدة مفتوح

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 35643916/09/89 151 أقدمية 12 سنةمزدوجلعبل عبد الجليل

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 38555517/09/90 151 أقدمية 20 سنةمزدوجأمينة الحماوي

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 74351616/09/93 151 أقدمية 12 سنةمزدوجمكريم المصطفى

عمالة: مكناسإقليم: تازة 74403016/09/93 151 أقدمية 12 سنةمزدوجبيتو عبد الصادق

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 74964816/09/93 151 أقدمية 20 سنةمزدوجمجيد زعيم

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 88615826/10/87 151 أقدمية 20 سنةمزدوجلصفر حورية

عمالة: مكناسإقليم: جرسيف 111420516/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجلكبيرة الحيمر

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 111443616/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجبلكبير لبنى

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 16407516/09/82 149 أقدمية 12 سنةمزدوجشوكري وزاني

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 35436616/09/89 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد اعوين

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 37762017/09/90 149 أقدمية 12 سنةمزدوجإدريس موساوي
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عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 37771817/09/90 149 أقدمية 12 سنةمزدوجبوتمغزوت محمد

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 37817517/09/90 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد بنغانم

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 70677416/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم كريمي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 72525516/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالدريسي عبد الرحمان

عمالة: مكناسإقليم: مولي يعقوب 76214716/09/91 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد غزال

عمالة: مكناسإقليم: فجيج 27047716/09/86 148 أقدمية 20 سنةمزدوجبغوض الحسين

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 86111421/09/83 148 أقدمية 20 سنةمزدوجكحلوي امينة

عمالة: مكناسإقليم: وزان 111443816/09/97 147 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد حجلوي

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 31625616/09/88 146 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة دوعلي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 5797116/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحق شعبوط

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 8978916/09/95 145 أقدمية 20 سنةمزدوجهشام الفطواكي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 16558916/09/82 145 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدغوغي  عبد العافي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 74218016/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد الدقاقي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 74693516/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد لعويني

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 74921516/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوج خالد بنعبد الرحمان

عمالة: مكناسإقليم: تازة 104496316/09/96 145 أقدمية 20 سنةمزدوجبوشنة  محمد

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 111435016/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد أريفي
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عمالة: مكناسإقليم: تنغير 111779816/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة جاب ا

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 6096816/09/94 144 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ايت سيدي مسعود

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 33787416/09/88 142 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة ابعيلي

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 74033816/09/93 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بن رحوا

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 9134816/09/95 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي احمد مراني

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 104784016/09/96 141 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية غلب

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 104809516/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام حمون

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 111965516/09/98 141 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة بوسعيد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 111970816/09/98 141 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء الهاشمي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 5694816/09/94 140 إلتحاق بالزوجةمزدوججيدي لحسن

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 21358516/09/85 140 أقدمية 20 سنةمزدوجالدخيسي ادريس

عمالة: مكناسإقليم: تازة 28837116/09/86 140 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرزاق الخمسي

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 35417216/09/89 140 أقدمية 20 سنةمزدوجنجية البلعيزي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 28814916/09/86 139 أقدمية 20 سنةمزدوجالحمدوشي عبد اللطيف

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 73881816/09/93 139 أقدمية 20 سنةمزدوجالبوبكري حسن

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 104438716/09/96 139 أقدمية 20 سنةمزدوججميلة النتيفي

عمالة: مكناسإقليم: كلميم 31611716/09/88 138 أقدمية 20 سنةمزدوجابوالعباس نزهة
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عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 112026216/09/98 137 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة لكحل

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 20563021/09/83 136 أقدمية 20 سنةمزدوجأزناتي مصطفى

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 38564917/09/90 136 أقدمية 20 سنةمزدوجالسهلوي العربي

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 115886816/09/99 136 إلتحاق بالزوجمزدوجاعبيبي سمية

عمالة: مكناسإقليم: وزان 9201716/09/95 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالوهاب حماني

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 27013216/09/85 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجدحماني  عبد  الحق

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 115431216/09/99 135 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة الجناتي ادريسي

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 115415916/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجالمنور حكيمة

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 115883816/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجتوراوي خديجة

عمالة: مكناسإقليم: الناضور 21524721/09/83 132 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بطاحي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 111432816/09/97 131 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنة المالكي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115451116/09/99 131 إلتحاق بالزوجمزدوجلطفي خديجة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 23724217/09/84 130 أقدمية 20 سنةمزدوجنزالى عبد العالي

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 71790716/09/92 130 أقدمية 20 سنةمزدوجحراق خديجة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 104510316/09/96 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجمؤنس بنطاطة

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 6015716/09/94 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد فلح

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 72420016/09/92 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجغنان جواد
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عمالة: مكناسإقليم: تاونات 104546816/09/96 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجصلح الدين مساوي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 6418116/09/95 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل مرزوكي

عمالة: مكناسعمالة: فاس 25831416/09/85 128 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيز بوكايسي

عمالة: مكناسإقليم: الناضور 38013317/09/90 128 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة مسعودي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 39158317/09/90 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجالــطويل عبد الرحمان

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 70759516/09/92 126 أقدمية 20 سنةمزدوجسكينة مولي الشريف

عمالة: مكناسإقليم: إفران 111987416/09/98 126 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة الحضري

عمالة: مكناسإقليم: السمارة 5897916/09/94 124 أقدمية 20 سنةمزدوجالعروبي الحسين

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 69447116/09/80 124 أقدمية 20 سنةمزدوجأبجلل محمد

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 111434216/09/97 123 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية لبيض

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 117751513/09/00 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنير اخنابة

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 140428401/01/02 123 إلتحاق بالزوجمزدوجباسالم خديجة

عمالة: مكناسإقليم: إفران 111454116/09/97 122 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة عبد الخالق

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 126543009/09/02 122 إلتحاق بالزوجمزدوجنهاد الدكالي

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 9113916/09/95 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبداللطيف الداليد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 27048316/09/86 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجبشاني الحسن

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 115888416/09/99 121 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناوي ناجية
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عمالة: مكناسإقليم: تنغير 118103911/09/00 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزهري فريد

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 74953916/09/93 118 أقدمية 20 سنةمزدوجوقاس فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 126345304/09/02 118 إلتحاق بالزوجمزدوجل لة حكيمةعيظان

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 9142816/09/95 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعليبو محمد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 74404216/09/93 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجاباخويا عبدالحق

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 126763816/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى الكساب

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 111432416/09/97 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد بلحاج

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 117548908/09/00 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجفيصل الحيمر

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 126583504/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجالفصوخي زكية

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 104621516/09/96 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجربيع مصباحي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 111971316/09/98 115 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة خلتهالو

عمالة: مكناسإقليم: وزان 126622513/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المغراوي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 35752916/09/89 114 أقدمية 20 سنةمزدوجحرا عائشة

عمالة: مكناسإقليم: تازة 70704016/09/92 113 إلتحاق بالزوجمزدوجالطراز فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 117615406/09/00 112 إلتحاق بالزوجمزدوجالعرابي حفيظة

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 126638504/09/02 111 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمري العلوي كوثر

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 77603616/09/91 110 أقدمية 20 سنةمزدوجزبوري فاطمة
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عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 104616116/09/96 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجيونس فيللي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 126629104/09/02 109 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الملولي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 130702505/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجالوضار بديعة

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 112045016/09/98 105 إلتحاق بالزوجمزدوجالفقيري عتيقة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 117646806/09/00 102 إلتحاق بالزوجمزدوجكيدر حياة

عمالة: مكناسإقليم: الصويرة 130654205/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان أدريوش

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 117527506/09/00 100 إلتحاق بالزوجمزدوجشنيار مريم

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123536206/09/01 99 إلتحاق بالزوجمزدوجبوسحابة خديجة

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 126745004/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوججاريدي خديجة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 111452916/09/97 97 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة العموسي

عمالة: مكناسإقليم: زاكورة 140014807/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجفيللي مريم

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 111970916/09/98 93 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة وكيد

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 130700705/09/03 92 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الوافي

عمالة: مكناسإقليم: فجيج 140062307/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجمسعودي مجيدة

عمالة: مكناسإقليم: وزان 140081607/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية وزنو

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 72393116/09/92 91 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الفتاح السبيعي

عمالة: مكناسإقليم: فجيج 117296606/09/00 91 إلتحاق بالزوجمزدوجبوداد حرية
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عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 139999015/09/05 91 إلتحاق بالزوجةمزدوجالوزاني زبير

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 71786216/09/92 90 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة الكنون

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123926112/09/01 90 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء سبوع

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 117411406/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بنسعيد

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 5998116/09/94 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحماد الرجدالي

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 123929606/09/01 88 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان ساهل

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 136743707/09/04 88 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى الزهر

عمالة: مكناسإقليم: إفران 9104516/09/95 87 إلتحاق بالزوجةمزدوجبولة رشيد

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 126795304/09/02 87 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام  العمري

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 115447316/09/99 86 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية اسحيمي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 118068906/09/00 86 إلتحاق بالزوجمزدوجمبطول  سميرة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 130791622/09/03 86 إلتحاق بالزوجمزدوجميسوم مريم

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 136819607/09/04 86 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعبد ا نادية

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 104536116/09/96 85 إلتحاق بالزوجةمزدوجفؤاد الجمغيلي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 118136106/09/00 85 إلتحاق بالزوجمزدوجتاغلوي لطيفة

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 130844716/09/03 85 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة سوعال

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 5704616/09/94 84 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز حوود
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عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 140080015/09/05 84 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة اولغازي

عمالة: مكناسإقليم: جرسيف 115856916/09/99 83 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب صدقي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 126973102/10/02 83 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة      توارسة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 136735307/09/04 82 إلتحاق بالزوجمزدوجادعينن عتيقة

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 111985416/09/98 81 إلتحاق بالزوجمزدوجامغار رشيدة

عمالة: مكناسإقليم: فجيج 123792806/09/01 80 إلتحاق بالزوجمزدوجكوز أسية

عمالة: مكناسإقليم: جرسيف 118077706/09/00 79 إلتحاق بالزوجمزدوجملكي ايمان

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 104935616/09/96 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد الدهبي

عمالة: مكناسإقليم: آسفي 111988216/09/98 77 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية إدريسي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 117939406/09/00 77 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة القاطي

عمالة: مكناسإقليم: جرادة 140098507/09/05 74 إلتحاق بالزوجمزدوجاسليماني  كريمة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 126452004/09/02 73 إلتحاق بالزوجةمزدوجأكرام بنمرزوك

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 111956316/09/98 70 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية الصحوبة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123509106/09/01 70 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة  برج

عمالة: مكناسإقليم: تارودانت 154839602/12/08 70 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريسي عبد العزيز

عمالة: مكناسإقليم: إفران 115881716/09/99 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسماعيل حماني

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123442306/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح اوصاف
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عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123470906/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة البرودي

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 126583925/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالفجاط مريم

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 140642905/09/08 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام بلفقيه

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 9113216/09/95 68 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنعبو رفيق

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 126935904/09/02 68 إلتحاق بالزوجمزدوجامال ساهل

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 140453705/09/07 68 إلتحاق بالزوجمزدوجبن الشكرة كوثر

عمالة: مكناسإقليم: وزان 140646705/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة بندادي

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 126842804/09/02 65 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالمنعم ميطاشي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123736506/09/01 63 إلتحاق بالزوجمزدوجهريم الهام

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115828116/09/99 62 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية آيت راس

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 126323004/09/02 62 إلتحاق بالزوجمزدوجعبد الوهاب  ماجدة

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 130776605/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجلودغيري سهام

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 123521506/09/01 60 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوحمدي م, حفيظ

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 130698605/09/03 60 إلتحاق بالزوجمزدوجماهمة المجتهيد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 130853705/09/03 60 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى اطويبي

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 155010501/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة الدهبي

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 155054801/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجحداد سهام
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عمالة: مكناسإقليم: تاونات 136777607/09/04 59 إلتحاق بالزوجمزدوجمزغوتي نعيمة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 111441216/09/97 58 إلتحاق بالزوجةمزدوجالسرغيني محمد

عمالة: مكناسإقليم: وزان 140517705/09/07 58 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى  بنطيب

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 140749005/09/08 57 إلتحاق بالزوجمزدوجصادقي  بشرى

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 117636206/09/00 56 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية الزاهر

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 140102707/09/05 56 إلتحاق بالزوجمزدوجطامية فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 140033707/09/05 55 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة جليلي ادريسي

عمالة: مكناسإقليم: فجيج 154960902/09/09 55 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حمادي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 126431404/09/02 54 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلفقير يسين

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158239411/10/10 54 إلتحاق بالزوجمزدوجالبلغيتي لل غريبة

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 158066702/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الناجي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158082402/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحمود عبلة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158191002/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء ضيف

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158220302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجامحمدي للة فطيم

عمالة: مكناسإقليم: وزان 126838704/09/02 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة مسعودي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 157983502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمراني سميرة

عمالة: مكناسإقليم: وزان 158001902/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنية بلقاضي
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عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 158027902/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجوصال اشتيعة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158094302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة قاسيمي

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 158165802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسهيلة الزغيغي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 117644806/09/00 51 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان كرينى

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 126758812/09/02 50 إلتحاق بالزوجمزدوجكنون يسرى

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 130756005/09/03 50 إلتحاق بالزوجةمزدوجكجي عبد السلم

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 130774205/09/03 50 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء العثماني

عمالة: مكناسإقليم: تازة 140651105/09/08 50 إلتحاق بالزوجمزدوجبوبرية زكية

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158201002/09/10 50 إلتحاق بالزوجمزدوجالكيس لبنى

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123446106/09/01 47 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة عريم

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123553506/09/01 47 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية شاكري

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 126323504/09/02 47 إلتحاق بالزوجمزدوجعبد الصادق عتيقة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158529409/12/11 46 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حربيل

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 6074816/09/94 45 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بنحساين

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115434516/09/99 45 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة التاقي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123625817/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالهامين ابتسام

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123776706/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد كرخي
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عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 140019407/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوج هاشمي لل حسناء

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158530709/12/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجابراهيمي  رشيدة

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 158530909/12/11 45 إلتحاق بالزوجةمزدوججبران عبدالسلم

عمالة: مكناسإقليم: وزان 168098205/09/11 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد البعزاوي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 117579606/09/00 44 إلتحاق بالزوجمزدوجكعموش هدى

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 123561306/09/01 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد شحاطي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 130717505/09/03 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية فضلوي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158269405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم اكروال

عمالة: مكناسإقليم: تارودانت 168131401/01/12 44 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة جطيط

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 112295316/09/98 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحو داودي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 130596406/09/03 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم البقالي

عمالة: مكناسإقليم: وزان 154934202/09/09 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بنحليما

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 158027202/09/10 43 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر شواري

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 158368705/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الحنوني

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 158379305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالرواكبي كريمة

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 158515209/12/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبلمعلم  نبيلة

عمالة: مكناسإقليم: الحوز 168090201/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمامة ازلماض
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عمالة: مكناسإقليم: وزان 168098602/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية بوشقور

عمالة: مكناسإقليم: تازة 168106701/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجدحني عائشة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 104478916/09/96 42 إلتحاق بالزوجةمزدوجعيسى فلحي

عمالة: مكناسإقليم: وزان 155122601/01/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة زطوف

عمالة: مكناسإقليم: مولي يعقوب 136853207/09/04 41 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة جطيط

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 111972416/09/98 40 إلتحاق بالزوجةمزدوجوسام بويعقوب

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 158022102/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجشفيرة دنيا

عمالة: مكناسإقليم: قلعة  السراغنة 158039502/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية العراقي

عمالة: مكناسإقليم: مولي يعقوب 158139002/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الطالب

عمالة: مكناسإقليم: وزان 140183405/10/06 39 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء اجميلي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115899116/09/99 38 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف زعبول

عمالة: مكناسعمالة: وجدة - أنكاد 111495716/09/97 37 إلتحاق بالزوجمزدوجمولودي فاطمة الزهراء

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 126680404/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة الفراقشي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 130851705/09/03 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى   الطاس

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 136819407/09/04 36 إلتحاق بالزوجمزدوجبلغازي هاجر

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 158387205/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفنيسي سارة

عمالة: مكناسإقليم: سيدي سليمان 168258404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالعباسي امان
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عمالة: مكناسإقليم: بولمان 168328504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجاكميلي إحسان

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 168334404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحمداوي غزلن

عمالة: مكناسإقليم: إفران 168398104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الناصيري

عمالة: مكناسإقليم: مولي يعقوب 168449404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة زيدات

عمالة: مكناسإقليم: زاكورة 168309704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالنحلي فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 168384804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم مروي

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 158351205/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجلهموس  سهام

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 168244504/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجشبير  لطيف

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 168267504/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجالبرج الزهرة

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 171866403/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجمعقول رشيد

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 171928503/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجتورية  التجاني

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 123443506/09/01 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجارشو نور الدين

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 154840303/12/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفجر زينب

عمالة: مكناسعمالة: أكادير  إدا وتنان 158015702/09/10 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بوكار

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 158227302/09/10 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاطرح فوزية

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158279405/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاجغيدر نعيمة

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 168347504/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماعيلي رجاء
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عمالة: مكناسإقليم: الدريوش 171665403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجنسيمة عبابو

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 171812003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجادريسية فلوس

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158159502/09/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة طنكول

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 171683103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجايت ادريس حفيظة

عمالة: مكناسإقليم: جرسيف 171721803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبركاط جمعة

عمالة: مكناسإقليم: الحوز 171728003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبودفا نادية

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 171793403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر الودغيري

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 171809103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالسوسي احسان

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 171814403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجشروق فتاكة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 171915703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسماوي  خديجة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115771716/09/99 27 إلتحاق بالزوجمزدوجرحيمو ركيك

عمالة: مكناسإقليم: الناضور 168343404/09/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرى البراهيمي

عمالة: مكناسإقليم: وزان 168367704/09/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى  لشقر

عمالة: مكناسإقليم: وزان 168417704/09/12 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجسليمان قبوش

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 171740203/09/13 25 إلتحاق بالزوجمزدوجبويزكارن لبنى

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 154990501/01/10 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجباكامل عبدالرحيم

عمالة: مكناسإقليم: وزان 158405405/09/11 23 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحميدي
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عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 172601502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجابو مهدي للمليكة

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 171711903/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة بن عبو

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 171846803/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجخولة كرومي

عمالة: مكناسإقليم: تطوان 171998102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء البكار

عمالة: مكناسإقليم: تازة 172107402/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية احريوش

عمالة: مكناسإقليم: اليوسفية 172170402/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزهور الرطل

عمالة: مكناسإقليم: النواصر 140479305/09/07 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحسوني فتيحة

عمالة: مكناسإقليم: وزان 171873403/09/13 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن مفتاحي

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 172033602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة دحان

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 172112802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوهيبة  جلم

عمالة: مكناسإقليم: جرسيف 172142702/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام مزيان

عمالة: مكناسإقليم: مولي يعقوب 171862503/09/13 19 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الزرق

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 140594118/02/08 18 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية جنيح

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115920216/09/99 17 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة لسان الدين

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 104625216/09/96 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد النجار

عمالة: مكناسإقليم: وزان 175376702/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الصوابني

عمالة: مكناسإقليم: إفران 158091002/09/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة اسماعيلي علوي
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عمالة: مكناسإقليم: إفران 175189602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى احساين

عمالة: مكناسإقليم: شيشاوة 175357502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  اجدرو

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 175358002/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجاخويا نعيمة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115550416/09/99 14 إلتحاق بالزوجمزدوجداودي رشيدة

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 130830122/09/03 14 إلتحاق بالزوجمزدوجامال الرفاعي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 139998915/09/05 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالواسيني سهام

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 155004601/01/10 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بوطريكي

عمالة: مكناسإقليم: إفران 175189802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية عيساتي

عمالة: مكناسإقليم: تازة 175202502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجعلواز مليكة

عمالة: مكناسإقليم: الرحامنة 175213202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجباحفيض فاطمة الزهراء

عمالة: مكناسإقليم: وزان 175214002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجباجا زينب

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 175250202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالدامي سمية

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 175276902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجشيماء المكاوي

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 175314602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان جبيلو

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 175316602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجكبيري فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: إفران 175345902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية موكراد

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 175370602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعيدي سهام
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عمالة: مكناسإقليم: تنغير 175370702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب السعيدي علوي

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 104948416/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبن علي ادريس

إقليم: بولمانإقليم: ميدلت 112303716/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجسكريني حميد

إقليم: بولمانإقليم: تاوريرت 111956216/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين لمغاري

إقليم: بولمانإقليم: تاونات 136863707/09/04 99 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام لحميدي

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 130780605/09/03 86 مزدوجمحبوبي فضيلة

إقليم: بولمانإقليم: تازة 139966007/09/05 83 مزدوج شيشي محمد

إقليم: بولمانإقليم: ميدلت 130825205/09/03 72 إلتحاق بالزوجمزدوجرحوي حنان

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 158512209/12/11 53 مزدوجعلي أشملل

إقليم: بولمانإقليم: الحسيمة 168228404/09/12 45 مزدوجحسن   بوكايسي

إقليم: بولمانإقليم: إفران 126931704/09/02 43 إلتحاق بالزوجمزدوجصبحي للة حسناء

إقليم: بولمانإقليم: سيدي بنور 154975807/09/09 38 مزدوجتوفيق أحمد

إقليم: بولمانإقليم: تنغير 171670903/09/13 38 مزدوجاششاو نعيمة

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 171691203/09/13 38 مزدوجامير ميمون

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 171713703/09/13 38 مزدوجبنقدور  سعيدة

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 171756503/09/13 38 مزدوجدرويش زهرة

إقليم: بولمانإقليم: زاكورة 171757003/09/13 38 مزدوجديدي محمد
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إقليم: بولمانإقليم: أزيلل 171762203/09/13 38 مزدوجمحمد العميمي

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 171770805/09/13 38 مزدوجالباز نجية

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 171778303/09/13 38 مزدوج         حسن الحميوي

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 171779603/09/13 38 مزدوجالحسني أحمد

إقليم: بولمانإقليم: الدريوش 171790703/09/13 38 مزدوجالمير ابراهيم

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 171793303/09/13 38 مزدوجمصطفى العثماني

إقليم: بولمانإقليم: تاوريرت 171801803/09/13 38 مزدوجالمرهون نورة

إقليم: بولمانإقليم: تارودانت 171820703/09/13 38 مزدوجهاشمي أحمد

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 171857403/09/13 38 مزدوجلكحل مصطفى

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 171858603/09/13 38 مزدوجلخواجة المهدي المنتظر

إقليم: بولمانإقليم: أزيلل 171874603/09/13 38 مزدوجمحمد  مراشي

إقليم: بولمانإقليم: شيشاوة 171893503/09/13 38 مزدوجعبيدي مولي حفيض

إقليم: بولمانإقليم: تاونات 171894803/09/13 38 مزدوجفتيحة اوشن

إقليم: بولمانإقليم: تازة 168237904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء براول

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 168395104/09/12 35 مزدوج   طارق مسخر

إقليم: بولمانإقليم: شيشاوة 171985402/09/14 31 مزدوجاصفصاف الحسين

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 171986102/09/14 31 مزدوجلحسن الصاط
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إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 172006202/09/14 31 مزدوجزينب بنحدير

إقليم: بولمانإقليم: الحسيمة 172013202/09/14 31 مزدوجبودالي محمد

إقليم: بولمانإقليم: أزيلل 172015002/09/14 31 مزدوجبوحيادي عبد السلم

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 172021702/09/14 31 مزدوجبوطيبي جمال

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 172041402/09/14 31 مزدوجعبد المجيد الداريسي

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 172064902/09/14 31 مزدوجالقندوسي الحاج

إقليم: بولمانإقليم: الحسيمة 172073903/09/14 31 مزدوجالغابوش علي

إقليم: بولمانإقليم: زاكورة 172074002/09/14 31 مزدوجالحسين  الغابوش

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 172082202/09/14 31 مزدوجالسهلي رشيد

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 172115802/09/14 31 مزدوجقديري حسن

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 172121502/09/14 31 مزدوجخلفاوي عبد القادر

إقليم: بولمانإقليم: زاكورة 172157002/09/14 31 مزدوجالحسين ورياشي

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 172176402/09/14 31 مزدوجنادية سند

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 172178302/09/14 31 مزدوجامحمد صديق

إقليم: بولمانإقليم: تاونات 172180902/09/14 31 مزدوجنادية السكوري

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 158175502/09/10 29 مزدوجمولي الصديق علوي صوصي

إقليم: بولمانإقليم: تازة 168162204/09/12 29 مزدوجابو الحسن    محسن
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إقليم: بولمانإقليم: شيشاوة 151850203/09/13 28 مزدوجتمي علي

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 158066402/09/10 28 مزدوجمحمدالحبيب اليعكوبي

إقليم: بولمانإقليم: الحسيمة 171670803/09/13 28 مزدوجأشنقور لحسن

إقليم: بولمانإقليم: أزيلل 171674903/09/13 28 مزدوجعبد الحكيم اكوجيل

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 171701003/09/13 28 مزدوجفاطمة ازوماي

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 171701303/09/13 28 مزدوجفوزية عزوزات

إقليم: بولمانإقليم: تاوريرت 171713603/09/13 28 مزدوجبن جبار نزهة

إقليم: بولمانإقليم: تارودانت 171728903/09/13 28 مزدوجبوغزال عبد الحكيم

إقليم: بولمانإقليم: أزيلل 171739003/09/13 28 مزدوجمحمد أمعنان بوطيبي

إقليم: بولمانإقليم: زاكورة 171796703/09/13 28 مزدوجعادل العايدي

إقليم: بولمانإقليم: تارودانت 171797103/09/13 28 مزدوجالعفاني فاطمة الزهراء

إقليم: بولمانإقليم: الدريوش 171804703/09/13 28 مزدوجتومرت ارخى

إقليم: بولمانإقليم: فجيج 171859603/09/13 28 مزدوجحمو لمغاري

إقليم: بولمانإقليم: زاكورة 171902203/09/13 28 مزدوجربيع حسن

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 171909303/09/13 28 مزدوجحدهم سعدة

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 171923203/09/13 28 مزدوجحنان تاغل

إقليم: بولمانإقليم: زاكورة 171925503/09/13 28 مزدوجادريس الطالب
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إقليم: بولمانإقليم: الحوز 172104102/09/14 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد المولى حسناوي

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 171937003/09/13 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهر إلهام

إقليم: بولمانإقليم: ميدلت 172605902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة وجيدان

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 172007602/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجعصام بنمسعود

إقليم: بولمانإقليم: أزيلل 172021402/09/14 21 مزدوجمصطفى بوطاهري

إقليم: بولمانإقليم: تارودانت 172033402/09/14 21 مزدوجاسماعيل ددوش

إقليم: بولمانإقليم: الحوز 172033802/09/14 21 مزدوجالهام الدهبي

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 172109302/09/14 21 مزدوجالدريسي عبد الرحمان

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 172122502/09/14 21 مزدوجسميرة قميش

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 172168302/09/14 21 مزدوجعلي رقاسي

إقليم: بولمانإقليم: تارودانت 175357302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجونو هند

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 21129316/09/85 227 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحميد المربوح

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 38577817/09/90 179 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز الكطيوي

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 20599421/09/83 177 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن لغريسي

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 70796316/09/92 177 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين السداتي

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 6082316/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجاجعوط هرو

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 6109723/11/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعيسى جمال
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إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 76469316/09/91 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالقادر طنيبو

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 74555716/09/93 171 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة اخذول

إقليم: الحاجبإقليم: الناضور 86041321/09/83 165 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة العلوي المحمدي

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 33580816/09/88 163 أقدمية 20 سنةمزدوجشريفة يسين

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 74553416/09/93 163 أقدمية 20 سنةمزدوجالطيبي محمد

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 104864916/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبوشتى مسري

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 66402827/09/79 160 أقدمية 20 سنةمزدوجوعنيش علي

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 34886116/09/89 157 أقدمية 20 سنةمزدوجاسحيسح  عبد القادر

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 5954616/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى بللي

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 6038216/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد حوحو

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 38339917/09/90 155 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد هروي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 73925116/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد طاهري

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 76212016/09/91 155 أقدمية 20 سنةمزدوجازلماط عبدالعزيز

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104615716/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد قاسمي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104637316/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد اعماليش

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 76633516/09/91 151 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد البدري

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 5857716/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد دويدن
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إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 6014916/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجامولي المصطفى

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 6046516/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد لبيق

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 6061916/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعقيل زيواني

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 6105016/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجايت حمو محمد

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 6117316/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجغازي معزوزي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 8986416/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجبدر بوغروم

إقليم: الحاجبإقليم: وزان 9114816/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الكامل

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 9125816/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام البخاري الطالب

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 74556416/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالحبيب البلغيتي النجار

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 74556616/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس بوشمامة

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104412416/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد الحجاجي

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 104754416/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس الغفياني

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 104931316/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجزاني علي

إقليم: الحاجبإقليم: زاكورة 111983116/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجازلماط سعيد

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 9106516/09/95 148 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد رحو

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 6409716/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى الزرفي

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 111400816/09/97 147 إلتحاق بالزوجمزدوجمامو لمياء
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إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104456216/09/96 146 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد لعروسي

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 6292716/09/95 145 أقدمية 12 سنةمزدوجرحموني مصطفى

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 6451716/09/95 145 أقدمية 12 سنةمزدوجلطفي لحسن

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 37909517/09/90 145 أقدمية 20 سنةمزدوجالكلعي ادريس

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 104893516/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سطاح

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 104920316/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجالوالي الحسين

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 111431916/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجابو المكارم بشرى

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 5476716/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنونسي نصر الدين

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 5609416/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد المسعودي

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 5866316/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجشاكر اسماعيل

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 6002216/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل بناني

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 6084116/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبن جدور عبد الرحمان

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 8931816/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحبوبي محمد

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 8952516/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالمجيد بوحساس

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 8987316/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرحمان سعيد

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 9104216/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الفاضلي

إقليم: الحاجبإقليم: وزان 9116916/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين شلو
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إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 37801417/09/90 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالمختار مرابيطو

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 70696516/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العالي المسعودي

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 70753716/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجقاسم الغزالي

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 74448616/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجال سما عيلي خالد ر ظى

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 74542516/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس شخمون

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 74937916/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين كودادي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 74968016/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد اتري

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104437016/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد لعتيقي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104442016/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد صاديقي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104447316/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجندير الجديدي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104484816/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل الذهبي

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 111426316/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كروم

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 111780016/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبوبكري عبد العزيز

إقليم: الحاجبإقليم: شفشاون 111988816/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالفتاح اليديني

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 112358716/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل بوجبان

إقليم: الحاجبإقليم: فجيج 115541816/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجازم محمد

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 115888816/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجامزيل  سميرة
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إقليم: الحاجبإقليم: ورزازات 115897116/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد  الحجاوي

إقليم: الحاجبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 86445017/09/84 142 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة تفرنات

إقليم: الحاجبإقليم: العرائش 5611316/09/94 141 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن قدوري

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 6085016/09/94 141 أقدمية 12 سنةمزدوجاعبيزا جمال

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 5735016/09/94 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق بلمكي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 6438116/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الصمد الزهاري

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 8991116/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمنصيف خبيبو

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 78390416/09/92 139 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى عشير

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 104624916/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعاديل البعبوشي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 104656016/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد العمراني

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 111436616/09/97 139 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة اخنابة

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 111440616/09/97 139 أقدمية 12 سنةمزدوجموسي حنان

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 111973016/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجموسي هشام

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111975816/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز رحالي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111976116/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة العدناني

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 111976516/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد والقائد

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 115893616/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجزين الدين نادية
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إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 112299616/09/98 138 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعمر رشيدة

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 5572116/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد شنيطر

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 5654716/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد وعزيز

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 6022616/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس كريزي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 9143516/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد قبوش

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 23669216/09/84 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبوسعيد زهير

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 35473716/09/89 137 أقدمية 20 سنةمزدوجنزهة ديدي علوي

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 39098117/09/90 137 أقدمية 12 سنةمزدوججامو عبد الحق

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 70649116/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحميوي الصديق

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 104458216/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل بنعبو

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 104656316/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحياني مولي الزهيد

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 104662016/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القوي موسى

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 104739816/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين غدى

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 105306116/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجليمام فدوى

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111438116/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد اليعقوبي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111438516/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد البلعيدي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 111784416/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل امرابض
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إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111935516/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشتى الزايخ

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 111971716/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجزوهير كرطاس

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111975916/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد موفيد

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111980316/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد   بوحاجب

إقليم: الحاجبإقليم: العرائش 111985816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظ بوفوناس

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 115448316/09/99 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد رضى بنسماعيل

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 117505411/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعمراني نعيم

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 117764306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي لحسن لمغاري

إقليم: الحاجبإقليم: السمارة 117866206/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجأوقدور عزيز

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 117989406/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام اجضاض

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 115899216/09/99 136 إلتحاق بالزوجمزدوجطرمون كريمة

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 6025616/09/94 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق لصفر

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111439816/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد بنعثمان

إقليم: الحاجبإقليم: فجيج 111517716/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعل محمد

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 111988416/09/98 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد السربوت

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 112289916/09/98 135 أقدمية 12 سنةمزدوجابو الحامد حسن

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 115886216/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد وسطاني
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إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 105019916/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال لهبوب

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 105305016/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمبارك الحسن

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111444716/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد بومعزة

إقليم: الحاجبإقليم: وزان 111837416/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجابتسام الوكيلي

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 115434716/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى عاميرون

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 117323706/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبنيدير عزيز

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 117349706/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبوحسين مولي رشيد

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 117959511/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجغوشي علي

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 15356716/09/82 132 أقدمية 12 سنةمزدوجمعزوزي عبد القادر

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 5783916/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد العباسي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 9179616/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف الواردي

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 72095016/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد المودني

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 74045816/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن إبلهاس

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 74532416/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمقيلش عبد الله

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 74974316/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف الهزيتي

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 104446616/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيل بلعيد

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 104626516/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام لغزاوي
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إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 104706416/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق أورحو

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 111423816/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوججمال غزواني

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 111443116/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد توزغار

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 111448716/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالطويلع فتيحة

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 111913416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالفيللي إلهام

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 111947516/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين اكني

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 111962716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مجيود

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 111974416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الغواوتا

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 111978316/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد  جعفر

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111979816/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عزوني

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 112309816/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلسهاب سمير

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 115450516/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق دهبي

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 115804116/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمفتاح عبد اللطيف

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 115890916/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد كبيري

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 115901516/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجكرومي نور الدين

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 117439606/09/00 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد   الحميد    بوطلقة

إقليم: الحاجبإقليم: زاكورة 123457306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجزكرياء عزيز
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إقليم: الحاجبإقليم: تازة 123677006/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالنبيبح بشرى

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 123705606/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالفيللي عثمـان

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 123758506/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس اسفولة

إقليم: الحاجبإقليم: زاكورة 123774106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجقايدة عبد العزيز

إقليم: الحاجبإقليم: مولي يعقوب 123884906/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجتوفيق اوعثمان

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 123987206/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام زواكي

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 104624516/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجفاضل محمد

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111451116/09/97 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعز الدين بنحمي

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 117286106/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحدي مولي رشيد

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 117632706/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالحمداني نور الدين

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 117740106/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجلل عائشة ابراهيمي

إقليم: الحاجبإقليم: زاكورة 126781104/09/02 129 أقدمية 12 سنةمزدوجلعسل مصطفى

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 117838006/09/00 128 إلتحاق بالزوجمزدوجخرو بوشرى

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 104918116/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد شيبان

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111456316/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم المزدغي

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 111989116/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجلخضر نسرين

إقليم: الحاجبإقليم: تارودانت 123446006/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد   عريم
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إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 123728806/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم حماني

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 123768313/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل جناني

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 123839306/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمازيغ حفيظ

إقليم: الحاجبإقليم: تارودانت 123892206/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل اوحساين

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 9145816/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالمكي الركاني

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 9155016/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجموحى أومنشار

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 9179916/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام ميمي

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 20557221/09/83 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالصالحي عمر

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 23873017/09/84 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمرتضي العربي

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي سليمان 24037017/09/84 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالمحجوب الحضري

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 104448616/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد الناجي

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 111982416/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان العياشي

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 112292216/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبن عينوس عبد المجيد

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 117856806/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجناصت خالد

إقليم: الحاجبإقليم: تارودانت 126366404/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي هاشم علوي اسماعيلي

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 126369504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعلوي فوزية

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 126441117/10/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبنعمر ايوب
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إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 126450004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبن لحسن مصطفى

إقليم: الحاجبإقليم: قلعة  السراغنة 126659504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين السرغيني

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 126665304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالزركي دنيا

إقليم: الحاجبإقليم: زاكورة 126684104/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجغانم مصطفى

إقليم: الحاجبإقليم: جرسيف 126792004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالخطاطبة نجية

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 126807304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاللويزي رشيد

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 126906304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوججواد أوطلحة

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 126921716/10/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجارجى فال عمر

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 5779016/09/94 123 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد زايي

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 9192016/09/95 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف ابوالخير

إقليم: الحاجبإقليم: الدريوش 24050517/09/84 123 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعرفة عبدا

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111438916/09/97 123 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال عبار

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 117611713/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجالبرديعي ربيعة

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 118001706/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجوكراني محمد

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 111970516/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير يحمدي

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 115882216/09/99 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عـــبو

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 117625706/09/00 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد اللودي
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إقليم: الحاجبإقليم: زاكورة 123476206/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجبلعيمش ابتسام

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 123561706/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجشيبان لحسن

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 123640206/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجهلن  الكامل

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 126366304/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعلوي عبدالعزيز

إقليم: الحاجبإقليم: زاكورة 126408004/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجبابوي سيدي محمد

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 126668204/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجفهيم عادل

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 126748504/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عدنان الجراوي

إقليم: الحاجبإقليم: وزان 140429901/01/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الجكاني

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 35784016/09/89 120 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله شعيبي

إقليم: الحاجبإقليم: العرائش 37874717/09/90 114 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة عمراني

إقليم: الحاجبإقليم: وزان 130607005/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجإبتسام بنخدوج

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 111984516/09/98 101 إلتحاق بالزوجمزدوجاحراتن حنان

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 111978416/09/98 93 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء لمسيح

إقليم: الحاجبإقليم: تارودانت 136880807/09/04 81 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية الزدكي

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 115450716/09/99 76 إلتحاق بالزوجمزدوجالرضواني مونة

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 123757506/09/01 74 إلتحاق بالزوجمزدوجإمامي فاطمة الزهراء

إقليم: الحاجبإقليم: شيشاوة 140724305/09/08 59 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء لملح
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إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 158089202/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف إديس

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 126377304/09/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوج          فاطمة امهاوش

إقليم: الحاجبإقليم: جرسيف 158434305/09/11 43                                                         

المراني إكرام

إلتحاق بالزوجمزدوج

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 168152901/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة تامي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 154982201/01/10 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأمزيان سعاد

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 168248104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء دادة

إقليم: الحاجبإقليم: وزان 158481405/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم سمير

إقليم: الحاجبإقليم: الصويرة 171720103/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام بنسالم

إقليم: الحاجبإقليم: الصويرة 171910803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء صابري

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 168199904/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء بحوص

إقليم: الحاجبإقليم: شفشاون 172026102/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجشعيبي عادل

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 74446416/09/93 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد مليحة

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 175266202/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجالكربوزعبدالرحيم

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 175199602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجأخوداوي امال

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 175226902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن بنمشيش

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 175276402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء المرضي

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 175377402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء اسليماني
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 66469717/09/79 259 أقدمية 20 سنةمزدوجحفيظ بويسفي

عمالة: فاسإقليم: تازة 24122417/09/84 213 أقدمية 20 سنةمزدوجعليلو عبد ا

عمالة: فاسإقليم: تاونات 16535916/09/82 209 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكريم الخياطي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 20675821/09/83 205 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالخالق بلهاشمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 86508616/09/85 201 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة كنون

عمالة: فاسإقليم: تازة 25840316/09/85 197 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر منير

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 38326217/09/90 197 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة النفيسي

عمالة: فاسإقليم: تازة 24025517/09/84 193 أقدمية 20 سنةمزدوجبوفرة  عبد الجبار

عمالة: فاسإقليم: تاونات 35661716/09/89 193 أقدمية 20 سنةمزدوجسميرة حمدوني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 35711616/09/89 191 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالعزيز رياضي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 76849316/09/91 187 أقدمية 20 سنةمزدوجوفاء صبار

عمالة: فاسإقليم: تاونات 23742417/09/84 185 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الحميدي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 23747017/09/84 185 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله   بيوض

عمالة: فاسإقليم: تاونات 70731616/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجسمير الهواري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 71814022/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المالك أغوتان

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 72510216/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس بردعي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 38572317/09/90 181 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة فيللي واصل
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عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 77207716/09/91 181 أقدمية 20 سنةمزدوججلل إلهام

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 77417616/09/91 181 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة القرشي

عمالة: فاسإقليم: إفران 66464117/09/79 180 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد ركراكي

عمالة: فاسإقليم: تازة 28810516/09/86 179 أقدمية 20 سنةمزدوجبوقديدة احمد

عمالة: فاسإقليم: فجيج 73890616/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجاليوسفي علوي مولي امحمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74199716/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد شوقي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74931816/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجمينة   المعتمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 84512527/10/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الفشتالي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 77606116/09/91 178 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة بوعزاوي

عمالة: فاسإقليم: سيدي سليمان 95372619/09/80 178 أقدمية 20 سنةمزدوجالنايدي مليكة

عمالة: فاسإقليم: تازة 72391616/09/92 177 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان الهويتي

عمالة: فاسإقليم: تازة 72508516/09/92 177 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد مرزوق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 28873216/09/86 175 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي الفغاني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 38309117/09/90 175 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة  زهار

عمالة: فاسإقليم: بولمان 38314117/09/90 175 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين بالخياط

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74633416/09/93 175 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى حاج مزار

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 5471916/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجسلوى المصدر
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 6221930/11/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجأمينة بحري

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 16579816/09/82 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف زريويل

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 37790417/09/90 173 أقدمية 20 سنةمزدوجالتجاني بناي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 76471616/09/91 173 أقدمية 20 سنةمزدوجوافي معزوز

عمالة: فاسإقليم: تاونات 77667116/09/91 173 أقدمية 20 سنةمزدوجالتجاني فطواكي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 86089421/09/83 173 أقدمية 20 سنةمزدوجفتيحة ايدير

عمالة: فاسإقليم: تازة 72406716/09/92 172 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة دادي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 23761117/09/84 169 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة مرسول

عمالة: فاسإقليم: تاونات 72499016/09/92 169 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحق الخضري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74566616/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجحيات كريم

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74617316/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجسهام بوزياني

عمالة: فاسإقليم: وزان 74950716/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجفتيحة سحيرة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 76640916/09/91 169 أقدمية 20 سنةمزدوججميلة الطالبي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 25890216/09/85 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد كندري

عمالة: فاسإقليم: بولمان 35120816/09/89 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعـــبــا د  حــلــيـــمــة

عمالة: فاسإقليم: سيدي سليمان 38316317/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجفطبمة الغزواني

عمالة: فاسإقليم: الدريوش 39107517/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجلعبيد جميلة
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عمالة: فاسإقليم: تازة 70730416/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالشارف عبد العزيز

عمالة: فاسإقليم: تاونات 71802116/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز السعدوني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 71968916/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد خرشف

عمالة: فاسإقليم: تازة 71973716/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجكونكسي محمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74088716/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد لعسل

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74369616/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالسلم الفريمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74525716/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالهادي شريفي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74632416/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف كريش

عمالة: فاسإقليم: تاونات 76845216/09/91 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد اجبر

عمالة: فاسإقليم: تاونات 77187516/09/91 167 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد كلطي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 95375219/09/80 166 أقدمية 20 سنةمزدوجالهام تواتي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6038916/09/94 165 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية مكيكة

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 21386116/09/85 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى التمصوري

عمالة: فاسإقليم: تازة 35888717/09/90 165 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة البخاري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 70666316/09/92 165 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم القاسمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 70757416/09/92 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد    احمامي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 72570616/09/92 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الزيدي
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 76534016/09/91 165 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد بن احدش

عمالة: فاسإقليم: تاونات 77442716/09/91 165 أقدمية 20 سنةمزدوجعزوز الدوى

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 5954716/09/94 163 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان صباني

عمالة: فاسإقليم: خنيفرة 5955816/09/94 163 أقدمية 20 سنةمزدوجالبلغيتي حسناء

عمالة: فاسإقليم: تازة 31632816/09/88 163 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد مواد

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 37826117/09/90 163 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان عمراني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 38386417/09/90 163 أقدمية 20 سنةمزدوجبوعبيد ابوالصبر

عمالة: فاسإقليم: تازة 72402616/09/92 163 أقدمية 20 سنةمزدوجوديعة علوي مدغري

عمالة: فاسإقليم: الرشيدية 73866916/09/93 163 أقدمية 20 سنةمزدوجمولي رشيد طهير

عمالة: فاسإقليم: تاونات 76463316/09/91 163 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد المرابطي

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 76849516/09/91 163 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة الزهراء رمح

عمالة: فاسإقليم: بولمان 25893416/09/85 162 أقدمية 20 سنةمزدوجحمــــو بوقريــــعة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 86083821/09/83 162 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة العشبي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5472416/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد عيسي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5672616/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس المعلوم

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5696516/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف بطحة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5713816/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد صبور
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 5747016/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى فكيسن

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5765216/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالمجيد رمزي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5804716/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد خراطة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5819316/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد    تاصلت

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5851816/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوججمال الوزاني الشاهدي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5865116/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالبشير ادخيسي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6007716/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم علكي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6010416/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بوزين

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6014216/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا شموخي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 6150616/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم قاسمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6152516/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى امراني علوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6169216/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجفريد الحياني السكوتي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 24121017/09/84 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالمختار بومكراط

عمالة: فاسإقليم: إفران 35422716/09/89 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالطيب النويل

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 37767017/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف العلوي المحمدي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 37935517/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن بورقادي إدريسي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 38552717/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجنجيب دكان
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 73860216/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد العبادي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74037416/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحجوبي زكرياء

عمالة: فاسإقليم: بولمان 74049516/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحــدو ازعيــض

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74419516/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجأبو العلء مشكور

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74993116/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله نضام

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 76540316/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجنور الدين رشدي

عمالة: فاسعمالة: مكناس 76849716/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمصدق رشيدة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 77528916/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد ركاكي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 77606316/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد الزهيري

عمالة: فاسإقليم: صفرو 97770916/09/82 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمليكة الخرشف

عمالة: فاسإقليم: بولمان 104808116/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالهام ابن العلى

عمالة: فاسإقليم: تازة 104978816/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجفؤاد مهادي

عمالة: فاسإقليم: تازة 6284816/09/95 160 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى الحقوني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 85155616/09/82 160 أقدمية 20 سنةمزدوجحليمة شهاب

عمالة: فاسإقليم: تازة 9212616/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن الكريمي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 17714021/09/83 159 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز بونة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 70666017/09/92 159 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيدة الميسور
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 72561016/09/92 159 أقدمية 20 سنةمزدوجحسان شربان

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74059016/09/93 159 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الراوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74534316/09/93 159 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين خرشف

عمالة: فاسإقليم: تازة 6283316/09/95 158 إلتحاق بالزوجمزدوجطالبي رقية

عمالة: فاسإقليم: تطوان 20501821/09/83 158 أقدمية 20 سنةمزدوجكيسي عبد الفتاح

عمالة: فاسإقليم: صفرو 93628816/09/78 158 أقدمية 20 سنةمزدوجشريفة علمي حسني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 97215916/09/81 158 أقدمية 20 سنةمزدوجاوري ميلودة

عمالة: فاسإقليم: تازة 6300816/09/95 157 أقدمية 20 سنةمزدوجبوسواريت سعيدة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6389516/09/95 157 أقدمية 20 سنةمزدوجبهيجة بنعزة

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 71788516/09/93 157 أقدمية 20 سنةمزدوجفتيحة حبيب ا

عمالة: فاسإقليم: تاونات 72498716/09/92 157 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى الصباني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74530316/09/93 157 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالواحد بن طامة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 76463916/09/91 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد المعان

عمالة: فاسإقليم: تاونات 83290216/09/93 157 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالله ابتهاج

عمالة: فاسإقليم: جرسيف 5693416/09/94 156 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن العللي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 31760216/09/88 156 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد النبي ابرول

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5472116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس مزيوق
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 5650016/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحسن المنجد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5727116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالبقالي عبد العزيز

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5730216/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس ملكي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5763616/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد موسى

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5839716/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس شريفي علوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5897116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالعربي التمصوري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5899916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الواحد وداني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 5906416/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالحق فدوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5934116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجخيي مصطفى

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 5955116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى سيوح

عمالة: فاسإقليم: صفرو 5956816/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمكي    لبصير

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5999916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بوعزاتي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6409516/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحق العدامي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6413416/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد كسري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 8920716/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد يرتاوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 8945816/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم صحصاح

عمالة: فاسإقليم: تاونات 8958516/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد بوجرة
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 8973516/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجطارق بوغاب

عمالة: فاسإقليم: تاونات 8980316/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم بويسك

عمالة: فاسإقليم: تاونات 9125616/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعدنان المفرج

عمالة: فاسإقليم: تاونات 9139016/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ابراهيمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 9139516/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالله عساسي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 9184116/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجهشام الكربوبي

عمالة: فاسإقليم: تازة 16408616/09/82 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالعزيزي عبد ا

عمالة: فاسإقليم: صفرو 20640621/09/83 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن    النضيفي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 25874016/09/85 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحسين بوشبتي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 37932717/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيز البكاري

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 38322917/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة لمرابط

عمالة: فاسإقليم: صفرو 38334217/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالحميد بن زاوج

عمالة: فاسإقليم: صفرو 38569217/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد     الخلوفي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 70667016/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد     المطيع

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 70680216/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد المجاط

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 74451816/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين احدران

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74991916/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد بنسليمان
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 77426916/09/91 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالعزيز أوفريد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 78703416/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد قويضي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 104596016/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبوبكر بضـــري

عمالة: فاسإقليم: تازة 104875516/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ابراهيمي

عمالة: فاسإقليم: تازة 104878416/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجنجيب ابوطهاري

عمالة: فاسإقليم: فجيج 111418316/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسفي عائشة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 16347816/09/82 151 أقدمية 20 سنةمزدوجقاسم علول

عمالة: فاسإقليم: تاونات 37919417/09/90 151 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن مونير

عمالة: فاسإقليم: تاونات 71961816/09/92 151 إلتحاق بالزوجةمزدوجنجيب حجاج

عمالة: فاسإقليم: تاونات 76641416/09/91 151 أقدمية 20 سنةمزدوجبشرى بوعصبة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 76901216/09/91 151 أقدمية 20 سنةمزدوجخليد ولد أمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 77599716/09/91 151 أقدمية 20 سنةمزدوجسكينة الشلي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 88671116/09/87 151 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة تاقي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 104722116/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجحنان العبادي

عمالة: فاسإقليم: فجيج 104928016/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجالقسمي ادريس

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6282816/09/95 149 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة الهواري سلماني

عمالة: فاسإقليم: وزان 5557216/09/94 148 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد أمقران حمداوي
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عمالة: فاسإقليم: تازة 23742117/09/84 148 أقدمية 20 سنةمزدوجحوياط عبد السلم

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5473716/09/94 147 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة المهور

عمالة: فاسإقليم: الخميسات 76538116/09/91 147 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس الدودي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5930916/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد صباني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6067916/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحي الفقيهي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 70712116/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز السنوسي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 70734816/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر الكواح

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 77195516/09/91 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيز كنض

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 77440916/09/91 145 أقدمية 20 سنةمزدوجاديبة بن المهدي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104875116/09/96 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد  الحق     هللي

عمالة: فاسإقليم: تازة 111420816/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجكريمة عبد اللوي

عمالة: فاسإقليم: تازة 111534816/09/97 145 إلتحاق بالزوجمزدوجالصبحي مينة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 39106417/09/90 144 أقدمية 20 سنةمزدوجنجية الويزي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 76846316/09/91 144 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد أغريب

عمالة: فاسإقليم: تازة 9119016/09/95 143 إلتحاق بالزوجةمزدوجالشعال عبد ا

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 5771316/09/94 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجغيات المدني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 9212316/09/95 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد حماني
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 9214416/09/95 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد هدروجي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 86359016/09/85 142 أقدمية 20 سنةمزدوجفوزية خـــراجي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 112020216/09/98 142 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية الرماش

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6464816/09/95 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعز العرب الوزاني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104894816/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز ختيرى

عمالة: فاسإقليم: الصويرة 104902116/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي بوصوف

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104942716/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العلي بويشطاط

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6139816/09/94 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنصف برادة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 9177016/09/95 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجفؤاد القدري

عمالة: فاسإقليم: تازة 9253116/09/95 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحمامي محمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111429016/09/97 140 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن شرفي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6431516/09/95 139 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف تغبولي

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 111933916/09/98 139 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة صدوق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6076316/09/94 138 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الشكر

عمالة: فاسإقليم: طانطان 38000317/09/90 138 أقدمية 20 سنةمزدوجهاشمي   الصالحة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 70684316/09/92 138 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العلي مفكر

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104779216/09/96 138 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء شراف
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عمالة: فاسإقليم: ميدلت 37933917/09/90 136 أقدمية 20 سنةمزدوجبوطارفة رشيدة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104874016/09/96 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لقصير

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104878716/09/96 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجحفيظ توفيق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111939516/09/98 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس مالكي

عمالة: فاسإقليم: تازة 38564617/09/90 134 أقدمية 20 سنةمزدوجالفابق نعيمة

عمالة: فاسإقليم: تنغير 77181116/09/91 134 أقدمية 20 سنةمزدوجالمرابط ادريس

عمالة: فاسإقليم: الدريوش 77550316/09/91 134 أقدمية 20 سنةمزدوجالعلمي بوعزاتي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104948516/09/96 133 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد خنكي

عمالة: فاسإقليم: تازة 6410716/09/95 132 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد اليعكوبي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 5803316/09/94 131 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة الريفي ماهر

عمالة: فاسإقليم: صفرو 30380917/09/90 130 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة اليزمي الدريسي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111407716/09/97 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد لحميدي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111491616/09/97 129 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة قدوي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 117412006/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن     بريان

عمالة: فاسإقليم: تازة 20440521/09/83 128 أقدمية 20 سنةمزدوجنجيب المرابط

عمالة: فاسإقليم: تنغير 76917016/09/91 128 أقدمية 20 سنةمزدوجعنة مينة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 115429716/09/99 127 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء علمي ابن جامع
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عمالة: فاسإقليم: جرسيف 38573117/09/90 126 أقدمية 20 سنةمزدوجالفيللي حجيبة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 70665617/09/92 126 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة الدريسي البوزيدي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111937716/09/98 126 إلتحاق بالزوجةمزدوجنوال رضوان

عمالة: فاسإقليم: تاونات 115433616/09/99 126 إلتحاق بالزوجمزدوجميلودة مداح

عمالة: فاسإقليم: تاونات 76972216/09/91 125 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة علمو

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 73793416/09/93 124 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد الصنهاجي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111401516/09/97 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجطارق بوكطب

عمالة: فاسإقليم: تاونات 117945206/09/00 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجامحمد مفتاح

عمالة: فاسإقليم: تاونات 118086106/09/00 124 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر السحايمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 118138406/09/00 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجسمير التاه

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 123476806/09/01 124 إلتحاق بالزوجمزدوجبلعربي سهام

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 104691916/09/96 123 إلتحاق بالزوجةمزدوج محمد الدريسي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111940116/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجمرزاق زكرياء

عمالة: فاسإقليم: تاونات 115900916/09/99 123 إلتحاق بالزوجةمزدوج مدرني عبد العالي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123482706/09/01 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضا بن عاشور

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123665006/09/01 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد المرابط

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123939211/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان السعودي
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 111954116/09/98 122 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال زهيم

عمالة: فاسإقليم: صفرو 123631627/09/01 122 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد     الحيبور

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104874316/09/96 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن والي علمي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 9169616/09/95 120 رنة إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي    كر

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 112063016/09/98 120 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة اللوسي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 6032616/09/94 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجكريم لعصارة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 6209223/09/94 118 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس     السباعي

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 39133417/09/90 118 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية ملولي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 115409816/09/99 118 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء البقالي

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 123396706/09/01 118 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة افروخ

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123697906/09/01 118 إلتحاق بالزوجمزدوجوسيلة فخرالدين

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104858816/09/96 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز العمراني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 104997316/09/96 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسين   شروف

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111921616/09/98 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الحلو

عمالة: فاسإقليم: تاونات 115444616/09/99 117 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفيا الكزناي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123381206/09/01 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي عباد

عمالة: فاسإقليم: الدريوش 123933106/09/01 117 إلتحاق بالزوجمزدوجصالحي لمياء
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 126582116/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى الفلقي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126642216/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة الوزاني التهامي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 37926917/09/90 116 أقدمية 20 سنةمزدوجرجاء ازنود

عمالة: فاسإقليم: صفرو 38314217/09/90 115 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة شهبون

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104883616/09/96 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالحق المحفوظ

عمالة: فاسإقليم: تازة 105296416/09/97 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد إجـة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123655006/09/01 115 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة المنصوري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123864506/09/01 115 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد مطعي

عمالة: فاسإقليم: الجديدة 74435516/09/93 114 أقدمية 20 سنةمزدوجنزهة اليوسفي

عمالة: فاسإقليم: الناضور 74934616/09/93 114 أقدمية 20 سنةمزدوجاسية الكريمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111411216/09/97 114 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنير ازوازو

عمالة: فاسإقليم: تازة 104628216/09/96 112 أقدمية 20 سنةمزدوجالنجاري فاطمة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111407616/09/97 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل  الصالح

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111916716/09/98 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجسمير عل أولحسن

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104964116/09/96 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالنبي رشيق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111923616/09/98 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجكمال الحمومي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123555606/09/01 111 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الشوقي
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عمالة: فاسعمالة: مكناس 78725216/09/92 110 أقدمية 20 سنةمزدوجمرابطي رقية

عمالة: فاسإقليم: تاونات 105019816/09/96 110 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة مسعودي

عمالة: فاسإقليم: كلميم 111412816/09/97 110 أقدمية 20 سنةمزدوجالسمللي فائزة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 115412016/09/99 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجنوفل الحياني طيب

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130571205/09/03 110 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة العلمي

عمالة: فاسإقليم: الجديدة 111956116/09/98 109 إلتحاق بالزوجمزدوجالشادلي نادية

عمالة: فاسإقليم: الخميسات 115357316/09/99 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد انوار بنجلون

عمالة: فاسإقليم: تاونات 115419216/09/99 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي أشرقي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 115555716/09/99 109 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج ريمي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130582305/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء السايسي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130599105/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة بلحاج

عمالة: فاسإقليم: صفرو 130655026/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية   الشاهد

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130833005/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة صبور

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 111976216/09/98 107 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب زروال

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130601805/09/03 107 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوئ بن عبو

عمالة: فاسإقليم: صفرو 5998316/09/94 106 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى     نخلة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123781106/09/01 106 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة كموس
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عمالة: فاسإقليم: الدريوش 111496616/09/97 104 إلتحاق بالزوجمزدوجاقريمشي رشيدة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126577908/10/02 102 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة البوكيلي المخوخي

عمالة: فاسإقليم: تارودانت 130797105/09/03 102 إلتحاق بالزوجمزدوجلل اسية منير

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 5989016/09/94 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز قرطوط

عمالة: فاسإقليم: خريبكة 115426816/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيد حسنية

عمالة: فاسإقليم: الناضور 111768816/09/97 100 إلتحاق بالزوجمزدوجبشري الشدلي

عمالة: فاسإقليم: شيشاوة 136882007/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة زكيال

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126977004/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوج         التراس نادية

عمالة: فاسإقليم: تازة 8964616/09/95 98 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة منا

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111924116/09/98 98 إلتحاق بالزوجمزدوجالكروعي منية

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 123475306/09/01 98 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية بقاري سباعي

عمالة: فاسإقليم: الناضور 111765116/09/97 97 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف البارودي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 115426316/09/99 97 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل بودبزة

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 130792405/09/03 97 إلتحاق بالزوجمزدوجمنصف كوثر

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136847807/09/04 97 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى ابراهيمي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 85392821/09/83 96 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة مفتول

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111937016/09/98 96 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة الدريسي البوزيدي
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 117514606/09/00 96 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بقالي

عمالة: فاسإقليم: خنيفرة 130860918/09/03 96 إلتحاق بالزوجمزدوجزروق لل نسرين

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104589416/09/96 95 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد الصدوقي

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 117396206/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة اقرشي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 118070806/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء مرزوق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104671716/09/96 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجعز الدين النالي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 104808416/09/96 92 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة اكماخ

عمالة: فاسإقليم: تطوان 115912516/09/99 92 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المعضادي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126529104/09/02 92 إلتحاق بالزوجةمزدوجبدر الشويرف

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126553104/09/02 92 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى العشبي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130676905/09/03 91 إلتحاق بالزوجمزدوجالكرواني امينة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140141301/01/06 91 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح   الوالي

عمالة: فاسإقليم: جرسيف 104628816/09/96 90 إلتحاق بالزوجمزدوجالفرمي سهام

عمالة: فاسإقليم: تاونات 117501306/09/00 90 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى اعمارة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130696005/09/03 90 إلتحاق بالزوجمزدوجالمرواني امينة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111406516/09/97 89 إلتحاق بالزوجمزدوجمنية دينار

عمالة: فاسإقليم: تازة 117913311/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجهلهل فاطمة
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 130824905/09/03 89 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد رحماني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111933816/09/98 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسامة شابل

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130645305/09/03 88 إلتحاق بالزوجمزدوجالشمانتي الهواري جهاد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126498808/10/02 87 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة  بورقادي

عمالة: فاسإقليم: وزان 123701906/09/01 86 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى فتان

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126623704/09/02 86 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة المجدولي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140074707/09/05 86 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة واحريق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126474404/09/02 85 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشارب ماريا

عمالة: فاسعمالة: طنجة - أصيل 126607104/09/02 85 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء السماعيلي

عمالة: فاسإقليم: تازة 136722007/09/04 85 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة البورقادي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123837006/09/01 84 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة المسعودي

عمالة: فاسإقليم: شفشاون 140149005/10/06 83 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء أفتيس

عمالة: فاسإقليم: تاونات 117525706/09/00 82 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بن خلوق

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111396616/09/97 81 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنة رشاش

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123821406/09/01 81 إلتحاق بالزوجمزدوجالخالدي مريم

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126798604/09/02 81 إلتحاق بالزوجمزدوجلرطب  الغالية

عمالة: فاسإقليم: تاونات 139967207/09/05 81 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام شويرف
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عمالة: فاسإقليم: القنيطرة 6338416/09/95 80 إلتحاق بالزوجمزدوجأمغار خديجة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126680316/09/02 80 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزي فتيحة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 139988507/09/05 80 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  الحيون

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111368616/09/97 79 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل أزخمام

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126645404/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجاليعقوبي  رجاء

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130667905/09/03 79 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء البكباشي

عمالة: فاسإقليم: جرسيف 139952107/09/05 79 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بوحسوس

عمالة: فاسإقليم: صفرو 123668911/09/01 78 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الوردي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126848616/09/02 78 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء مفيد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130551805/09/03 78 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان اعبلوش

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130591505/09/03 78 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام بقالي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130626005/09/03 78 إلتحاق بالزوجمزدوجبوقلبة فاطمة الزهراء

عمالة: فاسإقليم: صفرو 123609806/09/01 77 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية  البوسالمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130611205/09/03 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنيسف زكرياء

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130721705/09/03 77 إلتحاق بالزوجمزدوجوديان الغفولي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130754905/09/03 77 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوي قرقوري

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123713006/09/01 76 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى كناوي
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123815906/09/01 76 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى لزرق

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126519704/09/02 76 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء شاطر

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136762807/09/04 76 إلتحاق بالزوجمزدوجالوردي أسمى

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123801506/09/01 75 إلتحاق بالزوجمزدوجهند الفراوي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126514725/09/02 74 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء شكير

عمالة: فاسإقليم: خنيفرة 126833714/11/02 74 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة ملـوكي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140144101/01/06 74 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد شبار

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126496612/09/02 73 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام    بورشيد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136734307/09/04 73 إلتحاق بالزوجمزدوجدادي نجاة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136763607/09/04 73 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة الوزاني التهامي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136846307/09/04 73 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم حميمصى

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140417905/09/02 73 إلتحاق بالزوجمزدوجبلشقر  الشعلة

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 117529006/09/00 71 إلتحاق بالزوجمزدوجشتوي  سميرة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136776407/09/04 71 إلتحاق بالزوجمزدوجملولي كريم فاطمة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 154838416/02/09 71 إلتحاق بالزوجمزدوجشادية الجوني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130629905/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بودينة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130766305/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجلشهب ماجدة
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130804205/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجنسوخي سهام

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130839805/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة صديقي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136813407/09/04 70 إلتحاق بالزوجمزدوجبهلـول سعاد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 115533916/09/99 69 إلتحاق بالزوجمزدوجزروقي سميرة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117464606/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء اليماني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117599506/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال الشعايبي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117749506/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجكبيرة لمكلس

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 118001906/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام وحيد

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123668006/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجهند   الوافي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123710611/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان غار

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130732026/09/03 69 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء همنان

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136740707/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء العيساتي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117946906/09/00 68 إلتحاق بالزوجمزدوجملولي دنيا

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136741207/09/04 68 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى العلمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140666705/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجالدهبي فاطمة

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 140704805/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة حضري

عمالة: فاسإقليم: العرائش 130646105/09/03 67 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة شكري
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130784926/09/03 67 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة  مسير

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140181606/09/06 67 إلتحاق بالزوجمزدوجاطريطاح ايمان

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 140681905/09/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجالمدني فاطمة

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 140758505/09/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان يعقوبي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 130840826/09/03 66 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة   سلم

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123389206/09/01 65 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء ابراغ

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136703807/09/04 65 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة أيت أبر

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140483105/09/07 65 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء كغاط

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111913216/09/98 64 إلتحاق بالزوجمزدوجاكرام فيللي بابة

عمالة: فاسإقليم: وزان 140454405/09/07 64 إلتحاق بالزوجمزدوجبنرباح فدوى

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111428616/09/97 63 إلتحاق بالزوجةمزدوجسمير  البقال

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140046919/09/05 63 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة لعزيز

عمالة: فاسإقليم: شفشاون 155044201/01/10 63 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة الزاير

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 5795916/09/94 62 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد القادر المرنيسي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 115414716/09/99 62 إلتحاق بالزوجمزدوجأغزف السعدية

عمالة: فاسإقليم: صفرو 117746306/09/00 62 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الخليفي

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 123449906/09/01 62 إلتحاق بالزوجةمزدوجسميرا عطية

210



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126873404/09/02 62 إلتحاق بالزوجمزدوجنكادي كنفودي لبنى

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 6250116/09/95 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الله اللبار

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111954316/09/98 61 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة قويسم

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 115421516/09/99 61 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية العلمي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117822806/09/00 61 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان قسال

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136871007/09/04 61 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال  سموني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140093307/09/05 61 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة ساخي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140198906/09/06 61 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء دريبي

عمالة: فاسإقليم: الصويرة 154986801/01/10 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي ازرقان

عمالة: فاسإقليم: بولمان 111947416/09/98 60 إلتحاق بالزوجمزدوجالـــســـعــــيــدي  خـــدـ يــجــة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140701305/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الفيللي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 38337817/09/90 59 إلتحاق بالزوجمزدوججمعة الحاج

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140031206/10/05 59 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة ادريسي عايدي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117537206/09/00 58 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة دكني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130754305/09/03 58 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء كرامة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136767207/09/04 58 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الصدوق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136777007/09/04 58 إلتحاق بالزوجةمزدوجمسكي محمد
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140112607/09/05 58 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الزناكي

عمالة: فاسإقليم: شفشاون 155019401/01/10 58 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن البكراوي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136778007/09/04 57 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام مقدام

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140103907/09/05 57 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم تازي شرتي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140683305/09/08 57 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المرنيسي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140691505/09/08 57 إلتحاق بالزوجمزدوجالوزاني  نوال

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123500806/09/01 56 إلتحاق بالزوجمزدوجهودة بن الطاهر

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140634005/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة عريوة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140689505/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة الكزولي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140762705/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماءزتونة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 154837901/12/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجالهيري فتيحة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 154838001/12/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  الهيري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126725904/09/02 55 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة احسايني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 139955607/09/05 55 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء   بومحيشة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 8932716/09/95 54 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحمان قميشو

عمالة: فاسإقليم: تاونات 126827304/09/02 54 إلتحاق بالزوجةمزدوجأنس مصباحي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140052107/09/05 54 إلتحاق بالزوجمزدوجنور الهدى لشهب
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عمالة: فاسإقليم: تازة 155107402/09/09 54 إلتحاق بالزوجمزدوجالصدوقي حنان

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111925916/09/98 53 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة فارسي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117452806/09/00 53 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة الغزالي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130761505/09/03 53 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة كيران

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140452805/09/07 53 إلتحاق بالزوجمزدوجبن الشيخ فاطمة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 140596020/02/08 53 إلتحاق بالزوجمزدوجالجوني صباح

عمالة: فاسإقليم: صفرو 158110602/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى المكاوي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 104889716/09/96 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق  المنصوري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140480205/09/07 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم احميداش

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 157990802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء بقالي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158084402/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسنية بلقاضي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158132102/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجوردي كريمة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158152802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام جمالي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158205302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالدريسي الملولي نبيلة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136864007/09/04 51 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الحمامة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158049702/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الهواري

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 158099902/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء اخروش
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126375304/09/02 50 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة أمكريس

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 139989407/09/05 50 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة البراهيمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140452005/09/07 50 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر بلحاج

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 154925702/09/09 50 إلتحاق بالزوجمزدوجهند الرماش

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111928516/09/98 49 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية العيدي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136705907/09/04 49 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة علمي مروني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 154847601/12/08 49 إلتحاق بالزوجمزدوجنورى غاسق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140585906/02/08 48 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام عماري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 154924602/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجبخاري فاطمة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 154926502/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة العمراني

عمالة: فاسإقليم: إفران 154948702/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجهند انقيشة

عمالة: فاسإقليم: وزان 155070902/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء كلطي

عمالة: فاسإقليم: جرسيف 158182302/09/10 48 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلهواري ربيع

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158128002/09/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا نيغاش

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 158150002/09/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجسليمة شرقاوي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111482716/09/97 46 إلتحاق بالزوجمزدوجبرحو نعيمة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111924516/09/98 46 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية المومن الريفي
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123498006/09/01 46 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة بنعثمان

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123591206/09/01 46 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء العدوني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126773316/09/02 46 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية اخريبش

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130669805/09/03 46 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة البركي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136816107/09/04 46 إلتحاق بالزوجمزدوجبرق لمياء

عمالة: فاسإقليم: تاونات 154926802/09/09 46 إلتحاق بالزوجمزدوجسنــــاء كـــرجــــة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117323306/09/00 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة أغزال

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117436806/09/00 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بوسعد

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123495906/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بن مخلوف أندلسي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123664406/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام المرشد

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123687213/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم  السيطي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123810306/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى لمحرزي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126422716/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء برحو

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126923816/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان غزاز

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130630405/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجوئام بورقادي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130723905/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال غوتان

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130790818/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن لحلو ميمي
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 140618705/09/08 45 إلتحاق بالزوجمزدوجادريسية عاقيل

عمالة: فاسإقليم: صفرو 157975202/09/10 45 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف بقالي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158481305/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة سميح

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123938506/09/01 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجياسر السباعي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130596318/09/03 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال   بكاي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 139967807/09/05 44 إلتحاق بالزوجمزدوجغيثة    الشرايبي

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 140453505/09/07 44 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء بن الشيخ

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140708205/09/08 44 إلتحاق بالزوجمزدوجهايب نادية

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158145702/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية  رجافال

عمالة: فاسإقليم: ميدلت 158457805/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنوما فاطمة

عمالة: فاسإقليم: الرشيدية 158487505/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجصغيري كريمة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158519709/12/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة دلبوحة

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 168155905/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء البراهمي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123914606/09/01 43 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء اربيجي

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 140017515/09/05 43 إلتحاق بالزوجمزدوجاكويدة سهام

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140499805/09/07 43 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة سبيلي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158210402/09/10 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضوان حدادي
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عمالة: فاسإقليم: زاكورة 158425205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالخوماني الزهرة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140050907/09/05 41 إلتحاق بالزوجمزدوج لمغاري مريم

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140513305/09/07 41 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان عزيزي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 157991802/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجأسية المدكوري

عمالة: فاسإقليم: وزان 158030102/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام الداغور

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158031802/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا الودود

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158145902/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجبوعلي رقية

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 118015906/09/00 39 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة سعيد

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140696105/09/08 39 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  الصبار

عمالة: فاسإقليم: تاونات 154923402/09/09 39 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة بوقال

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158109802/09/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجالحنافي نجاة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158117802/09/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم المسكيني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 112537016/09/98 38 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة  رضى

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158344105/09/11 38 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم العامري

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158429005/09/11 38 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم لبزور

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 6396416/09/95 37 إلتحاق بالزوجمزدوجكويسي حنان

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126677918/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفيللي سهام
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عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140500505/09/07 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء سليماني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140634305/09/08 37 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة عرنوك

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168170204/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة آيت عيد

عمالة: فاسإقليم: بولمان 168217404/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبنتهلة     خديجة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168274604/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الغزراني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 5639316/09/94 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغني كواح

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136787807/09/04 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوالي علمي سناء

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140098907/09/05 36 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء السنوسي

عمالة: فاسإقليم: إفران 140116701/01/06 36 إلتحاق بالزوجمزدوجعليجة ثريا

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140583212/02/08 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسنية الزهري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 155087401/01/10 36 إلتحاق بالزوجمزدوجميمونة عزيز

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158345305/09/11 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز البقالي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168224504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوججهاد بوفتي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168250604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى ضريف

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168314104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء الريحاني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 136761927/09/04 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المسبلي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 140519405/09/07 35 إلتحاق بالزوجةمزدوج بوكرن  ياسين
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عمالة: فاسإقليم: بولمان 168165804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأفكار منية

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168234604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بوسمام

عمالة: فاسإقليم: شفشاون 168240004/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلل الشايب

عمالة: فاسإقليم: شفشاون 168299404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجاليوسفي رجاء

عمالة: فاسإقليم: بولمان 168302004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال الفحصي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168387404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمنيار مريم

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130602905/09/03 34 إلتحاق بالزوجمزدوجسليمة بنشقرون كريمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140185906/09/06 34 إلتحاق بالزوجمزدوجكروم أمينة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140672605/09/08 34 إلتحاق بالزوجمزدوجنهال العمراني

عمالة: فاسإقليم: تازة 140716305/09/08 34 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى كبدي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158117702/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم عزيزي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117923306/09/00 33 إلتحاق بالزوجمزدوجحطابي زينب

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158331205/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجشرباك كوثر

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158396505/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء حافظ

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158425705/09/11 33 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن كسرى

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140174706/09/06 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى كراري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 154902202/09/09 32 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم مرحوم
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158469605/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة رشمون

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117542106/09/00 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام درعاوي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 123973911/09/01 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسفي عبدالغني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 111402616/09/97 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبداللطيف رضوان

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 127004202/10/02 30 إلتحاق بالزوجمزدوجازغيبي أمل

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136801307/09/04 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى السمغولي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 139906916/09/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى الشرواق

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 139995015/09/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية المكاوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140031407/09/05 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريسي اليحياوي جواد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 155028601/01/10 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الدريسي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158361505/09/11 30 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر العاجي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158373605/09/11 30 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المبروك

عمالة: فاسإقليم: تاونات 171836203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجادريسي ال سيدي عيسى سكينة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 171925203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالطالبي نزهة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 130730605/09/03 29 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة حلواش

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136866807/09/04 29 إلتحاق بالزوجمزدوجلحام فكرية

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140031315/09/05 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الدريسي
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 140672505/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال العمراني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140758605/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوججهان يفليوي

عمالة: فاسإقليم: ميدلت 168357004/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة كراك

عمالة: فاسإقليم: شفشاون 171711103/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة بلوط

عمالة: فاسإقليم: شفشاون 171776803/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوج عبد الحفيظ الهاديوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 171905703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الربحي

عمالة: فاسإقليم: تازة 171923503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن التغزوتي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 171936303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء زنطار

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158357005/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر المرموق

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158431805/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء لخشاف

عمالة: فاسإقليم: شفشاون 171767303/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد العصام

عمالة: فاسإقليم: تاونات 171888003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبديعة النيوة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 171926003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجتمجونتي جهاد

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168328404/09/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اكميلي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168189104/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء عاقل

عمالة: فاسإقليم: وزان 168305804/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالقدسي شيماء

عمالة: فاسإقليم: صفرو 171936803/09/13 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالزكاني وفاء
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168387704/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجانصاف المريزق

عمالة: فاسإقليم: زاكورة 171708903/09/13 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجبشار سعد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 172127702/09/14 25 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة الحميداني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126690316/10/02 24 إلتحاق بالزوجمزدوجكريني ابتسام

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136764807/09/04 24 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اليزيوي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 136800207/09/04 24 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل سعيدي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 171992402/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجبادري رشيدة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 172045402/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة العطلتي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 172096902/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة هشيمي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126648604/09/02 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجبدر الدين النكادي

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 23752917/09/84 213 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد طهيري

إقليم: إفرانإقليم: تازة 27069816/09/86 193 أقدمية 20 سنةمزدوجيعكوبي محمد

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 95730716/09/80 187 أقدمية 20 سنةمزدوججابري فاطمة

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 104910516/09/96 147 أقدمية 12 سنةمزدوجأطلحة محمد

إقليم: إفرانإقليم: الرشيدية 111789816/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيضة كراط

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 104823916/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن أسريف

إقليم: إفرانإقليم: الناضور 86514716/09/85 140 إلتحاق بالزوجمزدوجفضيلة بن عمرو
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فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 111959216/09/98 135 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة جبران

إقليم: إفرانإقليم: الرشيدية 111987716/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالهواري عبد الحق

إقليم: إفرانإقليم: تاوريرت 115533816/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة مزوري

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 117942606/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمخى المصطفى

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 104562716/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأنجدام هشام

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 111785916/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجصابري محمد

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 111988016/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي عبد ا السماعيلي

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 112301316/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبو الزين مولي الرشيد

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 123653613/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالمموني جواد

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 123773514/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجقـدوري سهام

إقليم: إفرانإقليم: سيدي قاسم 6016616/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى عياشي

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 126598204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبدر الحمري

إقليم: إفرانإقليم: الرشيدية 123986606/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجزيزون حليمة

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 126873604/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس انهاري

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 126588204/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل  الكارتي

إقليم: إفرانإقليم: العيون 85162116/10/81 112 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشنافة حادة

إقليم: إفرانإقليم: صفرو 130622226/09/03 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد   بوغرارة
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إقليم: إفرانإقليم: بولمان 76843116/09/91 109 مزدوجموحى حروش

إقليم: إفرانإقليم: طانطان 130637205/09/03 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجشعوي   جمال

إقليم: إفرانإقليم: طانطان 8948416/09/95 108 أقدمية 12 سنةمزدوجالقلوعي     عمر

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 130790318/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمحرزي      حسناء

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 5608416/09/94 105 مزدوجحسن إفضين

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 115892816/09/99 105 أقدمية 12 سنةمزدوجياشي محمد

إقليم: إفرانإقليم: زاكورة 136849507/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد اسماعلي علوي

إقليم: إفرانإقليم: تازة 117913406/09/00 97 مزدوجعزيز حلحول

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 130857218/09/03 97 إلتحاق بالزوجمزدوجاليزيدي عزيزة

إقليم: إفرانإقليم: الرشيدية 9229116/09/95 96 مزدوجمحمد قاسمي

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 111944616/09/98 95 مزدوجالحسين عمارتي

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 111964416/09/98 95 مزدوجالعربي   بشبة

إقليم: إفرانإقليم: الرشيدية 126778304/09/02 95 مزدوجلعشاشي عبد الخالق

إقليم: إفرانإقليم: الرشيدية 126883404/09/02 93 مزدوجأوعليشت سعيد

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 130792718/09/03 93 مزدوجمرضي حميد

إقليم: إفرانإقليم: صفرو 6407916/09/95 91 مزدوجمصطفى  بوحجى

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 123503006/09/01 91 مزدوجعبد اللطيف  بن زايد
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إقليم: إفرانإقليم: طاطا 123667806/09/01 91 مزدوجالمصطفى الوافي

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 123852706/09/01 91 مزدوجمرتجي عبد ا

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 139905815/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان أبو الغيث

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 111425516/09/97 89 مزدوجمحمد  المعزوزي

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 126927104/09/02 89 مزدوجالروضي عبداللطيف

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 130796005/09/03 89 مزدوجمومو عائشة

إقليم: إفرانإقليم: الرشيدية 123381713/09/01 85 مزدوجعبي لبنى

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 139929115/09/05 85 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر بدوز

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 140596418/02/08 85 مزدوجمحمد السعيدي

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 123822306/09/01 83 مزدوجلواغي رشيد

إقليم: إفرانعمالة: مكناس 123986517/09/01 83 مزدوجزيزي حنان

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 76902216/09/91 81 مزدوجعبد العالي زازولي

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 126892416/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجاوشنين مونة

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 111944116/09/98 77 مزدوج   بضري نعيمة

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 140777920/01/09 77 مزدوجأومال عبد الكريم

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 140597218/02/08 75 مزدوجالطاهري إسماعيل

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 139922407/09/05 73 مزدوجسهام عناسي
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 126594704/09/02 68 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى الحايكي

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 140585206/02/08 63 مزدوجالمودني عبد الرؤوف

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 140585524/01/08 63 مزدوجزيزي أسماء

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 158127002/09/10 61 مزدوجنسيم غزلن

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 158224514/09/10 61 مزدوجأحمد أوعبد ا

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 155004801/01/10 57 مزدوجمحمد بويخف

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 126732904/09/02 53 مزدوجيفلح مولي ازهيد

إقليم: إفرانإقليم: ورزازات 126815614/10/02 53 مزدوجداود مغريطي

إقليم: إفرانإقليم: طاطا 158303805/09/11 53 مزدوجبلحاج مصطفى

إقليم: إفرانإقليم: الحسيمة 168126205/09/11 53 مزدوجزينب حمداني

إقليم: إفرانإقليم: الحسيمة 168130405/09/11 53 مزدوجحياة جالي

إقليم: إفرانإقليم: الحسيمة 168144405/09/11 53 مزدوجصباح اعزيز

إقليم: إفرانإقليم: تازة 158529201/03/11 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجهنتاتي حفيض

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 154979901/01/10 51 مزدوجمصطفى اخصاص

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 157993102/09/10 51 مزدوجأزحاف محمد

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 158126902/09/10 51 مزدوجإسماعيلي نصر الدين

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 168125001/03/11 51 مزدوجادريس حبيبي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: إفرانإقليم: تنغير 158146302/09/10 49 مزدوجسعداوي محمد

إقليم: إفرانإقليم: زاكورة 158428305/09/11 49 مزدوجلعروسي الحسن

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 168154901/01/12 46 مزدوجزنبي فاطمة

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 168218904/09/12 45 مزدوجصفاء براق

إقليم: إفرانإقليم: الحسيمة 168413504/09/12 45 مزدوجاقور عصام

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 126715821/10/02 43 مزدوجحسيني علوي خديجة

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 158273105/09/11 43 مزدوجايت ابراهيم خديجة

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 158470005/09/11 43 مزدوجرحاوي خديجة

إقليم: إفرانإقليم: تازة 168131005/09/11 43 مزدوججباري لطيفة

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 168131105/09/11 43 مزدوجأسمــــاء الجنــــان

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 130593105/09/03 42 مزدوجفؤاد  بقري

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 168119201/01/12 42 مزدوجخالد الكناوي

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 140567811/02/08 40 مزدوجفاطمة الكناوي

إقليم: إفرانإقليم: تنغير 168087901/01/12 39 مزدوجنعيمة اموكار

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 20661521/09/83 38 مزدوجأحمد عماري

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 155070401/01/10 38 مزدوجقاسمي مولي علي

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 171851703/09/13 38 مزدوجعبد العزيز كوريديس
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 168332604/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية حيمد

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 158326105/09/11 36 مزدوجعادل بوينة

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 168086201/01/12 36 مزدوجعقا يونس

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 140499505/09/07 34 مزدوجسمر لطيفة

إقليم: إفرانإقليم: تاوريرت 168299504/09/12 34 مزدوجمحمد امين اليوسفي

إقليم: إفرانإقليم: مولي يعقوب 158436705/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالزعر نجية

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 117416306/09/00 32 مزدوجبلمداني محمد

إقليم: إفرانإقليم: الرحامنة 158494705/09/11 32 مزدوجمحمد تولي

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 171996802/09/14 31 مزدوجعائشة باسعيد

إقليم: إفرانإقليم: فجيج 172034902/09/14 31 مزدوجدخمى سعيد

إقليم: إفرانإقليم: زاكورة 172092002/09/14 31 مزدوجرشيد فيقري

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 172096202/09/14 31 مزدوجبديعة حشاد

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 172097002/09/14 31 مزدوجامينة هاشمي علوي

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 172105202/09/14 31 مزدوجهنتاتي ليلى

إقليم: إفرانإقليم: الحسيمة 172121302/09/14 31 مزدوجخييلي ابراهيم

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 172155702/09/14 31 مزدوجتورية وديل

إقليم: إفرانإقليم: تازة 172188602/09/14 31 مزدوجنعيمة التوغزاوي
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فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: إفرانعمالة: طنجة - أصيل 130807405/09/03 30 مزدوجاوعبيشة رشيدة

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 168233904/09/12 29 مزدوجنزار بوسديرى

إقليم: إفرانإقليم: الحوز 172166502/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين الرائس

إقليم: إفرانإقليم: وزان 172082902/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجللة فاطمة الزهراء الصفي

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 172603002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجهجار البهجة

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 172603802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجبودودوح سميرة

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 172606803/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالزرقاني فاطمة

إقليم: صفروإقليم: بولمان 20419221/09/83 239 أقدمية 20 سنةمزدوجنبيل  عبد  العزيز

إقليم: صفروإقليم: تاونات 6024216/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدا حجبي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 25877626/09/85 173 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ادريوش

إقليم: صفروإقليم: تازة 39135717/09/90 173 أقدمية 20 سنةمزدوجصلح الدين منزه

إقليم: صفروإقليم: بني ملل 14921416/09/81 168 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد نجيب البكار

إقليم: صفروإقليم: شتوكة آيت باها 73932316/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان أخصاص

إقليم: صفروإقليم: إفران 39225317/09/90 163 أقدمية 20 سنةمزدوجمموني سميرة

إقليم: صفروإقليم: تازة 74419316/09/93 163 أقدمية 20 سنةمزدوجيونس مموني

إقليم: صفروإقليم: بولمان 5752016/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العالي درعاوي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 5996816/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى بوجنان
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: صفروإقليم: بولمان 6006716/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد قلوش

إقليم: صفروإقليم: تاونات 6053716/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالبوديري مصطفى

إقليم: صفروإقليم: بولمان 73897816/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن  إيشن

إقليم: صفروإقليم: خنيفرة 77544116/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمي محمد

إقليم: صفروإقليم: بولمان 76620816/09/91 160 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد وفريد

إقليم: صفروإقليم: بولمان 31613516/09/88 157 أقدمية 20 سنةمزدوجرقية  الهبوب

إقليم: صفروإقليم: بولمان 38384717/09/90 157 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمر أرمو

إقليم: صفروإقليم: بولمان 5676716/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الدهبي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 5901916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجامحمد المهداوي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 6062716/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي  يخلف

إقليم: صفروإقليم: بولمان 6116716/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد العلوي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 9214116/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد  الراضي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 27018616/09/85 155 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين اشهبون

إقليم: صفروإقليم: بولمان 104559016/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد  بوخموين

إقليم: صفروإقليم: بولمان 104667716/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد  أعبد الكريم

إقليم: صفروإقليم: تازة 104922116/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى رحالي

إقليم: صفروإقليم: ميدلت 5981516/09/94 151 أقدمية 20 سنةمزدوجرابحة صالح
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إقليم: صفروإقليم: بولمان 5776416/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى موعلي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 73876716/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد عمير

إقليم: صفروإقليم: بولمان 74079016/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد تودي

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 74449716/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى بريان

إقليم: صفروإقليم: أسا - الزاك 111962016/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالوالي طارق

إقليم: صفروإقليم: تاونات 6313516/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق زروال

إقليم: صفروإقليم: بولمان 8905116/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد سعيدي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 72583216/09/92 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الهادي  لعروسي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 104908316/09/96 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المالك برزيق

إقليم: صفروإقليم: تاونات 6098816/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد العامل

إقليم: صفروإقليم: شفشاون 104877816/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد رابح

إقليم: صفروإقليم: بولمان 104964216/09/96 145 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى محميح

إقليم: صفروإقليم: تازة 104984816/09/96 145 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنعم الحر

إقليم: صفروإقليم: تازة 74352616/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد ميمي

إقليم: صفروإقليم: تازة 104903916/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مجغيط

إقليم: صفروإقليم: إفران 104915716/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالسريجة عبد ا

إقليم: صفروإقليم: تاونات 104926916/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين لمعلم
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إقليم: صفروإقليم: تاونات 104948116/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحدو حدوغة

إقليم: صفروإقليم: تاونات 104962916/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبداللطيف عميمي

إقليم: صفروعمالة: أكادير  إدا وتنان 104965416/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالعربي دمراني

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111422416/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم المخشوني

إقليم: صفروإقليم: تازة 111946016/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجخليفة كمال

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111954216/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس بيدو

إقليم: صفروإقليم: تازة 111965616/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا بوستة

إقليم: صفروإقليم: تاونات 104926216/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف عياش

إقليم: صفروإقليم: بولمان 5469316/09/94 139 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد السكاح

إقليم: صفروإقليم: تاونات 9141816/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد الزياتي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 9250816/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعطار عزيز

إقليم: صفروإقليم: بولمان 74539616/09/93 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوطالب

إقليم: صفروإقليم: بولمان 104869016/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحسن الزوين

إقليم: صفروإقليم: تاونات 104879916/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد الدقيوش

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111431216/09/97 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالله ضمير

إقليم: صفروإقليم: تازة 111949216/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظ بورفدة

إقليم: صفروإقليم: تاونات 6463916/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى قللي
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فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: صفروإقليم: الناضور 8946416/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوكطوب

إقليم: صفروإقليم: تاونات 104930416/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجزهير أمال

إقليم: صفروإقليم: تاونات 104992216/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد ايت فاصكى

إقليم: صفروإقليم: إفران 111810616/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة بوكار

إقليم: صفروإقليم: تازة 111951516/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد قسمي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111959416/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن أحجواني

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111963816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالخربة كمال

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 115419616/09/99 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد عاشور

إقليم: صفروإقليم: بولمان 115437816/09/99 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المنعم سليماني

إقليم: صفروإقليم: بولمان 74032016/09/93 135 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد  بوجلبان

إقليم: صفروإقليم: بولمان 104871216/09/96 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن بلغيتي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 104879216/09/96 135 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين إجرضاون

إقليم: صفروإقليم: تازة 111822916/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجالقدام مونير

إقليم: صفروإقليم: الرشيدية 115871216/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجأحساسي زكرياء

إقليم: صفروإقليم: بولمان 5821616/09/94 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد  المزوري

إقليم: صفروإقليم: تاونات 104927516/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد لمناور

إقليم: صفروإقليم: تازة 111426016/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الجزيري
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إقليم: صفروإقليم: بولمان 111428516/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوججلل ونزار

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111429716/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الصمد الدريسي

إقليم: صفروإقليم: الدريوش 111943816/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجدحماني عبدالحق

إقليم: صفروإقليم: أزيلل 111955716/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجدوز عبد المولى

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 115416916/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجإيمان بنجلون

إقليم: صفروإقليم: تاونات 117374206/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد الرعموش

إقليم: صفروإقليم: خنيفرة 5743116/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالحجامي الحسين

إقليم: صفروإقليم: بولمان 70735316/09/92 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي  الحسناوي

إقليم: صفروإقليم: القنيطرة 70756416/09/92 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز غزال

إقليم: صفروإقليم: بولمان 104818316/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى  بوسدور

إقليم: صفروإقليم: تاونات 104887516/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبناصر   دغري

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111421116/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد  واعبود

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111945516/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عا مي

إقليم: صفروإقليم: تارودانت 111948416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجفزازي سعيدة

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111949716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن المنور

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111950716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالعنقودي عادل

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111953216/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد شرف
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إقليم: صفروإقليم: تاونات 111953716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبوبطانة حسين

إقليم: صفروإقليم: تاونات 117461406/09/00 131 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف الصريطي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 123438506/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأسماء   الندلوسي

إقليم: صفروإقليم: الدريوش 123604106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالبنوني بوشرى

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 123744006/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مروان حماموش

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 123823706/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر الغزيل

إقليم: صفروإقليم: أزيلل 140397501/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيدة البحرية

إقليم: صفروإقليم: تازة 104878516/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجبوجرو شكير

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111953616/09/98 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل  بندحمان

إقليم: صفروإقليم: شفشاون 111960316/09/98 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمزدغي مراد

إقليم: صفروإقليم: تنغير 115431416/09/99 129 أقدمية 12 سنةمزدوجفاضل رشيدة

إقليم: صفروإقليم: بولمان 118139706/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى طلبي

إقليم: صفروإقليم: تازة 105284216/09/97 128 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة البلوط

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111919516/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحرية شطاطي

إقليم: صفروإقليم: وزان 111968416/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم عصمة

إقليم: صفروإقليم: الحسيمة 117378506/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالمرهون مليكة

إقليم: صفروإقليم: بولمان 33464516/09/88 126 أقدمية 12 سنةمزدوجصالحي محمد
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إقليم: صفروإقليم: تاونات 6412016/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالله احميمد

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111952016/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الوحيدي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111966016/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالتادلي  الناير

إقليم: صفروإقليم: بني ملل 117609506/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد   العلمي

إقليم: صفروإقليم: تنغير 123697606/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفكانة زوبير

إقليم: صفروإقليم: تنغير 123789006/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد خمو

إقليم: صفروإقليم: الحسيمة 126317904/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمونة اعوين

إقليم: صفروإقليم: تنغير 126925112/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجريداني لبنى

إقليم: صفروإقليم: بولمان 126986504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد  يوسفي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 140418505/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوطيب

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111952316/09/98 123 أقدمية 12 سنةمزدوجعز الدين  إنصافي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111967416/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد كرير

إقليم: صفروإقليم: بولمان 117816806/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام كيبي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 117971516/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجحياة  سويدي

إقليم: صفروإقليم: تازة 123513206/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوججواد بوبلو

إقليم: صفروإقليم: تازة 123610306/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجالبوزيدي علي

إقليم: صفروإقليم: تازة 123683106/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الصافي
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إقليم: صفروإقليم: ميدلت 123843906/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجمغاري اسماعيل

إقليم: صفروإقليم: تاونات 111426616/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى لغروس

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111963516/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم  مصباح

إقليم: صفروإقليم: خنيفرة 123707914/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجكعدة فدوى

إقليم: صفروإقليم: تازة 74408416/09/93 120 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد المسحم

إقليم: صفروإقليم: بولمان 112005716/09/98 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا عماري

إقليم: صفروإقليم: إفران 111918216/09/98 118 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية الدريسي الحوتي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 115433716/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس دغري

إقليم: صفروإقليم: الرشيدية 115883915/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحياة حميدي

إقليم: صفروإقليم: تازة 117994306/09/00 117 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد جابر

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 130745005/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجسارة ادريسي يزمي

إقليم: صفروعمالة: فاس 23659317/09/84 116 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد طلوق

إقليم: صفروإقليم: تازة 111947816/09/98 116 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء عميمي

إقليم: صفروإقليم: شفشاون 104854516/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة رضوان

إقليم: صفروإقليم: بولمان 111953316/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد  الرحماوي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 123620606/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجمنار الكزيري

إقليم: صفروإقليم: الرشيدية 126438204/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجبلغيتي ياسين
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إقليم: صفروإقليم: بولمان 123770006/09/01 111 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين اجميل

إقليم: صفروعمالة: طنجة - أصيل 20420916/09/83 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد أزيبة

إقليم: صفروإقليم: تاونات 39390405/09/90 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد أوقري

إقليم: صفروإقليم: بولمان 78705616/09/92 103 إلتحاق بالزوجةمزدوجمـــــرشـــيـــد  مـــحـــمـــد

إقليم: صفروإقليم: تاونات 130618405/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجآسية   بوبكري

إقليم: صفروإقليم: الحسيمة 123963912/09/01 96 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة الطاس

إقليم: صفروإقليم: تاونات 130665305/09/03 96 إلتحاق بالزوجمزدوجسميحة الزهري

إقليم: صفروإقليم: تاونات 123622406/09/01 93                                       الحاضي 

محمد

إلتحاق بالزوجةمزدوج

إقليم: صفروإقليم: تازة 130658105/09/03 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد العدناني

إقليم: صفروإقليم: تاونات 126343509/10/02 80 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحسبي علي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 126620616/09/02 76 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز الكرسنة

إقليم: صفروإقليم: تاونات 140109407/09/05 76 إلتحاق بالزوجمزدوجزوبع نوال

إقليم: صفروإقليم: تاونات 136758607/09/04 74 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء المنكوب

إقليم: صفروإقليم: تاونات 136743007/09/04 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجمونير العاصمي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 140476005/09/07 67 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء فلقي

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 5653216/09/94 63 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد أمعنان

إقليم: صفروإقليم: شفشاون 154981301/01/10 59 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة علول
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إقليم: صفروإقليم: بولمان 130619126/09/03 56 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى بوشامة

إقليم: صفروإقليم: تازة 136712207/09/04 54 إلتحاق بالزوجمزدوجعسري حورية

إقليم: صفروإقليم: تاونات 139979107/09/05 54 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنة الزعر

إقليم: صفروإقليم: وزان 158167002/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالغيلني زليخة

إقليم: صفروإقليم: شفشاون 158437305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  ليسير

إقليم: صفروإقليم: سيدي قاسم 158473105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجرزقي حسنة

إقليم: صفروإقليم: وزان 158085402/09/10 39 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن هللي

إقليم: صفروإقليم: وزان 168326104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفليكي فاطمة الزهراء

إقليم: صفروإقليم: خنيفرة 168453104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام زين

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 158438505/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجأديبة الوليدي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 168353204/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالكحال هدبة

إقليم: صفروإقليم: بولمان 171706503/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة باكورو

إقليم: صفروإقليم: بولمان 171743903/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة  شخطون

إقليم: صفروإقليم: بولمان 171812103/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية فوزي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 171825703/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة حمرود

إقليم: صفروإقليم: إفران 171857603/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة لكحل

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 158322005/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بوليقة
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إقليم: صفروإقليم: بولمان 171702903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام بدور

إقليم: صفروإقليم: إفران 171714403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بن صديق

إقليم: صفروإقليم: الحاجب 171727003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبتسام بوشفر

إقليم: صفروإقليم: ورزازات 171709703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة بلعايد

إقليم: صفروإقليم: شفشاون 171720903/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد  بنيوسف

إقليم: صفروإقليم: إفران 171752303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجتورية  شتيوي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 171867203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء مبشور

إقليم: صفروإقليم: بولمان 171939903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجازويتنة نادية

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 123769506/09/01 27 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم جيبر

إقليم: صفروعمالة: فاس 111889316/09/98 26 إلتحاق بالزوجةمزدوج طاريق ادرفات

إقليم: صفروإقليم: تاونات 171968102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجافرياط رنيا

إقليم: صفروإقليم: تاونات 172093202/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالگاوزي أسماء

إقليم: صفروإقليم: بولمان 172159202/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجعوشيشة فاطمة

إقليم: صفروإقليم: شفشاون 172165502/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيد مونية

إقليم: صفروإقليم: تطوان 172168102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرجدال هجر

إقليم: صفروإقليم: تاونات 172018802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجبومزوغ نعيمة

إقليم: صفروإقليم: الدريوش 172118602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجشهرزاد خباش
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إقليم: صفروإقليم: الحوز 172192902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة زكوري

إقليم: صفروإقليم: ميدلت 172605802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر العلم

إقليم: صفروإقليم: بولمان 175312302/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى إزياد

إقليم: صفروإقليم: تاونات 175274902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الخراط

إقليم: صفروإقليم: تاونات 175294802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجعليا فجال

إقليم: صفروإقليم: بولمان 175302502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام هامي

إقليم: صفروإقليم: أزيلل 175375802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اسلسي

إقليم: تاوناتإقليم: بني ملل 23713917/09/84 177 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالحق سمراوي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 104775816/09/96 153 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد المطالسي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 123783206/09/01 125 إلتحاق بالزوجمزدوجخالدي سهام

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 123608706/09/01 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنير البوجيدي

إقليم: تاوناتإقليم: تازة 126492104/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجبولغالغ  مرية

إقليم: تاوناتإقليم: الرشيدية 130831905/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجسعادة زينب

إقليم: تاوناتإقليم: تازة 111422116/09/97 107 إلتحاق بالزوجمزدوجبوقريتي حورية

إقليم: تاوناتإقليم: تنغير 130653105/09/03 105 أقدمية 12 سنةمزدوجدودو نبيل

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 136770807/09/04 100 إلتحاق بالزوجةمزدوجمعهود عبد الله

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 130681705/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجالحساني معاد
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إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 136818007/09/04 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بلغيتي

إقليم: تاوناتإقليم: العيون 126975013/09/02 98 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف طيبي

إقليم: تاوناتإقليم: جرسيف 9217816/09/95 96 مزدوجبن داود احمد

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 130675805/09/03 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالغدوري مينة

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 140557225/09/07 85 مزدوجسهام سفى

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 140569411/02/08 85 مزدوجبوعياد امحمد

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 154926702/09/09 69 مزدوجاغنبو صفاء

إقليم: تاوناتإقليم: الصويرة 155084901/01/10 69 مزدوجيونس مسرور

إقليم: تاوناتإقليم: الصويرة 155110101/01/10 69 مزدوجسا مي الو كيلي

إقليم: تاوناتإقليم: بولمان 140574323/01/08 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجدحو محمد

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 155118801/01/10 61 مزدوجزينب تيوتيو

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 158230002/09/10 61 مزدوجليلة روكي

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 155039001/01/10 57 مزدوجمصطفى  الفحفوحي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 140731005/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مزواري

إقليم: تاوناتإقليم: بولمان 140541105/09/07 53 مزدوجبوشرة اقراون

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 158426805/09/11 53 مزدوجقريوش خالد

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168111405/09/11 53 مزدوجالبوبكري نزهة

242



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 168140501/01/12 53 مزدوجالمحمدي صفية

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 155030301/01/10 51 مزدوجنزهة الخلبي

إقليم: تاوناتإقليم: أزيلل 155034901/01/10 51 مزدوجخديجة الموحد

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 155083901/01/10 51 مزدوجالمنسوري سعيدة

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168153705/09/11 46 مزدوجعبد الجبار اطريطاح

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168195604/09/12 45 مزدوجازرهوني فريد

إقليم: تاوناتإقليم: تطوان 168266304/09/12 45 مزدوجهند الباهي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168315504/09/12 45 مزدوجالصدوقي جمال

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 158217102/09/10 43 مزدوجحفيظ كريزي

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 158296205/09/11 43 مزدوجنجيبة باعلي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 158360705/09/11 43 مزدوجالعبدالي عبد الصمد

إقليم: تاوناتإقليم: زاكورة 158484005/09/11 43 مزدوجالسلواني اسماعيل

إقليم: تاوناتإقليم: بولمان 158493205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة تجنت

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 158528609/12/11 43 مزدوجعبد الواحد حمامة

إقليم: تاوناتإقليم: تازة 158539009/12/11 43 مزدوجسكينة اليوبي

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 168079801/01/12 43 مزدوجكريمة أبوفارس

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168113405/09/11 43 مزدوجيطو الحمزاوي
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إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168136205/09/11 43 مزدوجتورية المسيح

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168141801/01/12 43 مزدوجلطيفة موراش

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168150801/01/12 43 مزدوجسميرة الصنهاجي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168153605/09/11 43 مزدوجربيعة التزاني

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 155000101/01/10 41 مزدوجالباشير البودي

إقليم: تاوناتإقليم: مولي يعقوب 157986402/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى  عامري

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 158057702/09/10 39 مزدوجمحمد الوردي

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 104536716/09/96 38 مزدوجمحمد الفلطي

إقليم: تاوناتإقليم: بولمان 154987401/01/10 38 مزدوجاكراج عزيز

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171683003/09/13 38 مزدوجحفيظ أيت أبلقاسم

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171705103/09/13 38 مزدوجبقدير الخلفة

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 171719003/09/13 38 مزدوجكمال بنيس

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171721703/09/13 38 مزدوجسعيد برحيلة

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171732703/09/13 38 مزدوجمحمد بوخرسة

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 171740403/09/13 38 مزدوجبوزلماط لمياء

إقليم: تاوناتإقليم: الدريوش 171756703/09/13 38 مزدوجمحمد الدغوغي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 171789903/09/13 38 مزدوجالمصموضي مريم
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إقليم: تاوناتإقليم: الصويرة 171790503/09/13 38 مزدوجغيثة المحمدي العلوي

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 171815503/09/13 38 مزدوجفاطمة الزهراء كرام

إقليم: تاوناتإقليم: بولمان 171854303/09/13 38 مزدوجمريم لشهب

إقليم: تاوناتإقليم: خنيفرة 158519909/12/11 37 مزدوجعبد الغفور الدرقاوي

إقليم: تاوناتإقليم: تاوريرت 168457501/01/12 37 مزدوجلعمراني محمد

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 154981501/01/10 36 مزدوجحرية امعيعش

إقليم: تاوناتإقليم: أزيلل 158034602/09/10 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالحمداوي حنان

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 168181104/09/12 35 مزدوجسوكينة علوش

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168241904/09/12 35 مزدوجمحمد شقرون

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168304004/09/12 35 مزدوجمراد الهراز

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 168317105/09/12 35 مزدوجالسريري حبيب

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 168339804/09/12 35 مزدوجالمهدي هزهوز

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168358504/09/12 35 مزدوجسعيد خضراوي

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 168387004/09/12 35 مزدوجعلوي مكاوي انتصار

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168434004/09/12 35 مزدوجمحمد اسليلة

إقليم: تاوناتإقليم: فجيج 171963702/09/14 31 مزدوجمحمد ابطي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171980602/09/14 31 مزدوجأمكير عزيزة
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إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171982702/09/14 31 مزدوجنسرين الندلسي

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 171990902/09/14 31 مزدوجمحمد البعاج

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 171992502/09/14 31 مزدوجمحمد المين بغداد

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 171994902/09/14 31 مزدوجمحمد البقالي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172001202/09/14 31 مزدوجمحمد بن بري

إقليم: تاوناتإقليم: جرسيف 172003402/09/14 31 مزدوجفاطمة بن عبو

إقليم: تاوناتإقليم: الصويرة 172025302/09/14 31 مزدوجعبد الرزاق شهيبة

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172032502/09/14 31 مزدوجالشرع فؤاد

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172034402/09/14 31 مزدوجالدحموني أحمد

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172035102/09/14 31 مزدوجالدنداني عواطف

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172044102/09/14 31 مزدوجالعرقوبي نور الدين

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172050102/09/14 31 مزدوجمحسين البوكريني

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172053302/09/14 31 مزدوجعبد الحق الفرحان

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172053702/09/14 31 مزدوجعماد الكمراوي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172054702/09/14 31 مزدوجاحمد الغازي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172079402/09/14 31 مزدوجسعيد النجاري

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172093902/09/14 31 مزدوجموحى غاسين
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إقليم: تاوناتإقليم: ورزازات 172095602/09/14 31 مزدوجالطاهر كيوي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172102602/09/14 31 مزدوجصفاء الحنفي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172103302/09/14 31 مزدوجيوسف الهربيل

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172114602/09/14 31 مزدوجعبد الحق كعبوش

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172117302/09/14 31 مزدوجمحمد كرش

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172133502/09/14 31 مزدوجسمية الخالدي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172141702/09/14 31 مزدوجمكوار  عبد الله

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172144002/09/14 31 مزدوجالمعتصم حميد

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172145902/09/14 31 مزدوجأحمد  موحش

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172147502/09/14 31 مزدوجالمصطفى موغي

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172149002/09/14 31 مزدوجسعيد مغاري يوسفي

إقليم: تاوناتإقليم: فجيج 172156902/09/14 31 مزدوجأحمد ورك

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172169902/09/14 31 مزدوجعبد الحكيم  ريحاني

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172173103/09/14 31 مزدوجعلي سحنون

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172174802/09/14 31 مزدوجمحمد  سالك

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172183703/09/14 31 مزدوجالتاغزوتي أحمد

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172187402/09/14 31 مزدوجالطبايق علي
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إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172195902/09/14 31 مزدوجأحمد ازويتة

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 172602302/09/14 31 مزدوجسميرة فيللي مساعد

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 168209204/09/12 29 مزدوجياسين بن عاشور

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 168368804/09/12 29 مزدوجاسماعيل  لكزولي

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 168383004/09/12 29 مزدوجمنهيش علي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 168449504/09/12 29 مزدوجنبيل زعيكر

إقليم: تاوناتإقليم: سيدي قاسم 155014401/01/10 28 مزدوجالدويب محمد

إقليم: تاوناتإقليم: أزيلل 171738003/09/13 28 مزدوجبوطاهر نعيمة

إقليم: تاوناتإقليم: الدريوش 171750603/09/13 28 مزدوجاشموري محمد

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171856203/09/13 28 مزدوجحميد لحمر

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 171892803/09/13 28 مزدوجوعسو ربيع

إقليم: تاوناتإقليم: زاكورة 171753703/09/13 25 مزدوجدكني مراد

إقليم: تاوناتإقليم: الصويرة 172038602/09/14 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوزيد الدريسي البوزيدي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171981102/09/14 21 مزدوجعمرني عبد العزيز

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171982202/09/14 21 مزدوجهشام امزيان

إقليم: تاوناتإقليم: فجيج 171995002/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبقالي سهيل

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 171998702/09/14 21 مزدوجبلحاج محمد
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إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 171999002/09/14 21 مزدوجرشيد بلفقيه

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 171999202/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلكبير عادل

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172000702/09/14 21 مزدوجعبدالعالي بلخير

إقليم: تاوناتإقليم: الحوز 172002702/09/14 21 مزدوجمحمد بن ميمون

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172014402/09/14 21 مزدوجرضى بوكرين

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172029302/09/14 21 مزدوجياسر شملل

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172030202/09/14 21 مزدوجمحمد شتوي

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172034702/09/14 21 مزدوججمال الداج

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172042802/09/14 21 مزدوجلحسن المين

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172045002/09/14 21 مزدوجمحمد العسري

إقليم: تاوناتإقليم: فجيج 172047702/09/14 21 مزدوجرشيد البقالي

إقليم: تاوناتإقليم: أزيلل 172050002/09/14 21 مزدوجمولي ادريس البدري

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172050302/09/14 21 مزدوجعبد العالي البوخاري

إقليم: تاوناتإقليم: تازة 172055002/09/14 21 مزدوجالغزوني فاطمة

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172057002/09/14 21 مزدوجمصطفى الحديوي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172058502/09/14 21 مزدوجمحمد  الحموشي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172062702/09/14 21 مزدوجنورالدين الجامعي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172063402/09/14 21 مزدوجالصديق الجوني

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172070202/09/14 21 مزدوجيوسف المطروش

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172071902/09/14 21 مزدوجالمردمي أحمد

إقليم: تاوناتإقليم: جرسيف 172074702/09/14 21 مزدوجاسامة اليعقوبي

إقليم: تاوناتإقليم: فجيج 172075002/09/14 21 مزدوجاليحياوي رضوان

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172080402/09/14 21 مزدوجحميد الرفيق

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172084302/09/14 21 مزدوجالصوفي محمد

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172090802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن فلح

إقليم: تاوناتإقليم: فجيج 172104302/09/14 21 مزدوجعبد القادر حسايني

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172106403/09/14 21 مزدوجعبد الحي الحمامي

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172111102/09/14 21 مزدوجهشام إسماعيلي علوي

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172115702/09/14 21 مزدوجصلح الدين قاسمي علوي

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172125102/09/14 21 مزدوجسليم  لبياض

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172132402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي لمكوم

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172132502/09/14 21 مزدوجعزالدين لمكوم

إقليم: تاوناتإقليم: زاكورة 172142602/09/14 21 مزدوجعز الدين المطاغري

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172148902/09/14 21 مزدوجامراني ابراهيم
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تاوناتإقليم: الحوز 172152702/09/14 21 مزدوجمخاص  نية

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172154902/09/14 21 مزدوجعبد الحق عثمان

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 172165002/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد اقويقة

إقليم: تاوناتإقليم: فجيج 172171302/09/14 21 مزدوجزكرياء صابر

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172173702/09/14 21 مزدوجاسماء صيكوك

إقليم: تاوناتإقليم: شيشاوة 172175402/09/14 21 مزدوجسليمي مصطفى

إقليم: تاوناتإقليم: أزيلل 172187602/09/14 21 مزدوجتجاري عبد الرحيم

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 172194202/09/14 21 مزدوجأناس الزهر

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 171983702/09/14 18 مزدوجيوسف اورير

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 175198702/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوج ابراهيم أكديد

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 175252702/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجعماد دينو

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 175268002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة الحجاجي

إقليم: تاوناتإقليم: بولمان 175282902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء العلم

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 28840016/09/86 203 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ملوكي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 77829616/09/91 181 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة قشيوار

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 5702316/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد ايتمعجونة

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 74545716/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد العسراوي
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إقليم: تازةإقليم: جرسيف 5775416/09/94 163 أقدمية 20 سنةمزدوجزروقي عزيز

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 5846016/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى العمراوي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 5998016/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف بوقراعي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 5810116/09/94 157 أقدمية 20 سنةمزدوجايكن علل

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 5797916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم بنعمارات

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 74619316/09/93 155 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر بوكعبية

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 16339215/10/81 146 أقدمية 12 سنةمزدوجالزرق علي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 74530016/09/93 139 أقدمية 12 سنةمزدوجبحيحو عبد القادر

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 105288416/09/97 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالحاجي سناء

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 104739016/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام صادق

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 6408816/09/95 135 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظ شوقي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 105252616/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الوهاب ابن اشعايب

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 105289116/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجثورية المزريشي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 112358816/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى قنوش

إقليم: تازةإقليم: تاوريرت 115544316/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجحكيمة الحجاجي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 30293116/09/87 132 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا الوربا

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 104643816/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالعروف نجاة
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إقليم: تازةإقليم: جرسيف 123554106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاحلم شمان

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 74562316/09/93 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالمهدي الفاسي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 117364506/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجالشبلوي فاطمة

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 17214616/09/82 126 أقدمية 12 سنةمزدوجالزكريتي عبداللطيف

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 8977516/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي المتنبي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 123473306/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبزكوري صديق

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 16427716/09/82 124 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر حمدي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 112350716/09/98 123 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية ناجم

إقليم: تازةإقليم: الرشيدية 123623106/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجهند الحفيان

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 77545116/09/91 122 أقدمية 12 سنةمزدوجالرتيمي فاطمة

إقليم: تازةإقليم: ميدلت 9149716/09/95 121 أقدمية 12 سنةمزدوجلمخنت المحجوب

إقليم: تازةإقليم: تاونات 111968116/09/98 121 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة ازروال

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 117987206/09/00 121 أقدمية 12 سنةمزدوجلوبنة هايب

إقليم: تازةإقليم: تاونات 118077306/09/00 121 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء المالولي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 123798906/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجاللبي سناء

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 117760806/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة لسيق

إقليم: تازةإقليم: بولمان 5570616/09/94 117 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنة المزريشي
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فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 126645504/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء اليعقوبي

إقليم: تازةإقليم: زاكورة 130627305/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجبولغالغ سلوى

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 130701405/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالورغي ادريس

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 123886511/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجابنشيكر بنعيسى

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 126924404/09/02 113 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء غزلن

إقليم: تازةإقليم: شيشاوة 126738319/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد إزوان

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 126952704/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة السرار

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 130655905/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجلمياء الدخساني

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 117978306/09/00 106 إلتحاق بالزوجمزدوجأحلم اطويطحة

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 126380204/09/02 105 مزدوجامقران محمد

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 126645304/09/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجمجيدة اليعكوبي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 104644816/09/96 100 أقدمية 12 سنةمزدوجلهللي عزيزة

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 136864807/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمنية لقرع

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 17467621/09/83 98 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوزفور

إقليم: تازةإقليم: الناضور 115539016/09/99 98 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اليزيدي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 112356616/09/98 96 أقدمية 12 سنةمزدوجفللة دنيا

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 104783816/09/96 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجايحما محمد
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تازةإقليم: شتوكة آيت باها 118139406/09/00 93 مزدوجكريم طالبي

إقليم: تازةإقليم: العيون 76469716/09/91 90 مزدوجفوزية امسلك

إقليم: تازةإقليم: تاونات 123953506/09/01 89 مزدوجموراد تبركانت

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 9263416/09/95 88 إلتحاق بالزوجمزدوجالمعتصم نعيمة

إقليم: تازةإقليم: الناضور 117425012/09/00 87 إلتحاق بالزوجمزدوجهدي بن هنوش

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 123847106/09/01 87 مزدوج زكرياء عبد الرحمان مزيان

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 112354416/09/98 85 إلتحاق بالزوجةمزدوجالشباني نبيل

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 117959406/09/00 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجغلم محمد

إقليم: تازةإقليم: تاونات 123815606/09/01 79 مزدوجلزعر توفيق

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 140746505/09/08 77 مزدوجالرامي حنان

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 123943206/09/01 76 مزدوجصغير هدى

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 136735807/09/04 73 إلتحاق بالزوجمزدوجداموس كريمة

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 140136101/01/06 72 أقدمية 12 سنةمزدوجايلمام علي

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 140155406/09/06 71 مزدوجالحرشاوي أسماء

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 140456905/09/07 69 مزدوجصفاء بوحجار

إقليم: تازةإقليم: أزيلل 154971401/01/10 69 مزدوجأبرداع مصطفى

إقليم: تازةإقليم: تارودانت 155009601/01/10 69 مزدوجاحمد شرافي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تازةإقليم: شفشاون 155072701/01/10 69 مزدوجخليصة لعبيد

إقليم: تازةإقليم: أزيلل 155075401/01/10 69 مزدوجيوسف لعرج

إقليم: تازةإقليم: تارودانت 155121601/01/10 69 مزدوجزاهي مصطفى

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 140624005/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية أحدجي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 105043616/09/96 67 مزدوجمحمد أقطبوز

إقليم: تازةإقليم: تاونات 140723505/09/08 67 مزدوجالخليفي صباح

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 136811507/09/04 66 مزدوجاهنون ابتسام

إقليم: تازةإقليم: تاونات 140484605/09/07 65 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر خالدي

إقليم: تازةإقليم: شفشاون 140086115/09/05 61 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء الرحاحلة

إقليم: تازةإقليم: أزيلل 155016301/01/10 61 مزدوجبشرى الخضر

إقليم: تازةإقليم: تارودانت 140198506/09/06 60 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية دياني

إقليم: تازةإقليم: سيدي سليمان 65443304/11/76 59 مزدوجعبد الحبيب العلمي

إقليم: تازةإقليم: أزيلل 155001901/01/10 59 مزدوجعمر بوقبوب

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 140692405/09/08 58 مزدوجاليعقوبي مونية

إقليم: تازةإقليم: الصويرة 155006701/01/10 57 مزدوجعبد الرزاق شهبون

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 136828807/09/04 55 مزدوجشعيل محمد

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 140676205/09/08 55                                                     

بشرى الحبريري

مزدوج
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فاس - مكناس03

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 130570129/09/03 53 مزدوجاقنوش خديجة

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158193702/09/10 53 مزدوجخالد الهداري

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158196402/09/10 53 مزدوجمحمد البورقادي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158228902/09/10 53 مزدوجحدو الربيعي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158267705/09/11 53 مزدوجزهور افقير

إقليم: تازةإقليم: أزيلل 158415105/09/11 53 مزدوجخديجة جراري

إقليم: تازةإقليم: تارودانت 154834302/12/08 51 مزدوجفاطمة شجري

إقليم: تازةإقليم: الصويرة 155025901/01/10 51 مزدوجتوفيق الحجاجي

إقليم: تازةإقليم: شفشاون 158049102/09/10 51 مزدوجفيصل الهزاط

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 158119602/09/10 51 مزدوجمخفي أسماء

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 140618405/09/08 49 مزدوجسعاد عادل

إقليم: تازةإقليم: بوجدور 154880102/09/09 48 مزدوجتاقي فتيحة

إقليم: تازةإقليم: تاونات 154923802/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية بنكيط

إقليم: تازةإقليم: تاونات 154911402/09/09 46 مزدوجشهبون عبد الرحيم

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158392005/09/11 46 مزدوجانوار غنام

إقليم: تازةإقليم: وزان 155085201/01/10 45 مزدوجعمار مطيش

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 168311504/09/12 45 مزدوجمراد   الرف
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إقليم: تازةإقليم: شفشاون 157986102/09/10 43 مزدوجطارق امحرف

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158203102/09/10 43 مزدوجنورالدين الوردي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158294705/09/11 43 مزدوجعزيز بلقاسم

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 158348605/09/11 43 مزدوجأسماء الغيت

إقليم: تازةإقليم: زاكورة 158408805/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجهيثم إد الموذن

إقليم: تازةإقليم: بولمان 158432405/09/11 43 مزدوجرشيدة الخلوف

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158501005/09/11 43 مزدوجبوجمعة ازنايدي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 155048701/01/10 41 مزدوجفتيحة أمنزو

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 158352405/09/11 40 مزدوجأحلم الجايمي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 112348816/09/98 38 مزدوجمصطفى حمداش

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 154967801/01/10 38 مزدوجالحسين اعلم

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 155045701/01/10 38 مزدوجالحسين فكراش

إقليم: تازةإقليم: تاونات 155053001/01/10 38 مزدوجكطيط مصطفى

إقليم: تازةإقليم: الناضور 155121201/01/10 38 مزدوجادريس يوسفي

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 171709503/09/13 38 مزدوجبلحاج نبيل

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 171712003/09/13 38 مزدوجبن عيسى ادريس

إقليم: تازةإقليم: تاونات 171750203/09/13 38 مزدوجشتام جميلة
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تازةإقليم: أزيلل 171753503/09/13 38 مزدوجعبد الله الدحماني

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 171781303/09/13 38 مزدوجيوسف الحسني

إقليم: تازةإقليم: تاونات 171804803/09/13 38 مزدوجحورية ارمادي

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 171821303/09/13 38 مزدوجحدين زهير

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 171843403/09/13 38 مزدوجمحمد قجاج

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 171853103/09/13 38 مزدوجأحمد العرج

إقليم: تازةإقليم: شيشاوة 171929803/09/13 38 مزدوجعبد الحق الطوير

إقليم: تازةإقليم: شفشاون 171934803/09/13 38 مزدوجمصطفى الزرعي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 154880202/09/09 36 مزدوجيوسف امكن

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 158269005/09/11 36                                                         

أكوزول خالد

مزدوج

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 158346305/09/11 36                                                          

البكاي سعاد

مزدوج

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 168268904/09/12 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبشاري ياسين

إقليم: تازةإقليم: تاوريرت 168294604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالمساعد ايمان

إقليم: تازةإقليم: تاونات 140183106/09/06 35 مزدوجالكمالي جواد

إقليم: تازةإقليم: بولمان 168159304/09/12 35 مزدوجعباسي رجاء

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 168204104/09/12 35 مزدوجحميد بازي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 168223104/09/12 35 مزدوجشراف بوشارب
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 168276004/09/12 35 مزدوجصفاء الكرواني

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 168374304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلزعر خديجة

إقليم: تازةإقليم: تاونات 158219202/09/10 32 إلتحاق بالزوجمزدوجالعروسي منية

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 154969601/01/10 31 مزدوجالحموشي عبد الحق

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 155037101/01/10 31 مزدوجاليعقوبي محمد

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 155078801/01/10 31 مزدوجلمقدم  عربية

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 155091701/01/10 31 مزدوجاسطيط مصطفى

إقليم: تازةإقليم: تارودانت 171966602/09/14 31 مزدوجادهمي محمد

إقليم: تازةإقليم: تاونات 171996102/09/14 31 مزدوجبرهماني سهيلة

إقليم: تازةإقليم: أزيلل 172000802/09/14 31 مزدوجبلغموش  الحسين

إقليم: تازةإقليم: شيشاوة 172024202/09/14 31 مزدوجشابة عبدالسلم

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 172061802/09/14 31 مزدوجالهرد سومية

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 172065802/09/14 31 مزدوجالخنشوف محمد

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 172079002/09/14 31 مزدوجشفيق الوزاني الشاهدي

إقليم: تازةإقليم: فجيج 172116902/09/14 31 مزدوجكعوان عبد ا

إقليم: تازةإقليم: فجيج 172128420/08/14 31 مزدوجالليموني عزيز

إقليم: تازةإقليم: الصويرة 172133202/09/14 31 مزدوجاللموني مصطفى
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تازةإقليم: شيشاوة 172176602/09/14 31 مزدوجفريد سانوج

إقليم: تازةإقليم: تاونات 171732003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبوجنان لطيفة

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 23743717/09/84 28 مزدوجعبد العزيز المكاوي

إقليم: تازةإقليم: وزان 158503205/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد العزيبي

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 171700003/09/13 28 مزدوجمحمد أزروال

إقليم: تازةإقليم: أزيلل 171721603/09/13 28 مزدوجمحمد برعيش

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 171723103/09/13 28 مزدوجبيبط حفيظة

إقليم: تازةإقليم: تاونات 171724903/09/13 28 مزدوجعبد المومن بوعلم

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 171733703/09/13 28 مزدوجبوكريشة هند

إقليم: تازةإقليم: فجيج 171738203/09/13 28 مزدوجبطاهير عبد اللله

إقليم: تازةإقليم: تاونات 171763603/09/13 28 مزدوجرحيمة العساوي

إقليم: تازةإقليم: بولمان 171778103/09/13 28 مزدوجإلهام الحميوي

إقليم: تازةإقليم: بولمان 171867403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة مشروح

إقليم: تازةإقليم: شفشاون 171936703/09/13 28 مزدوجزروق خالد

إقليم: تازةإقليم: وزان 158291305/09/11 27 مزدوجعصو عبد المنعم

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 168245104/09/12 25 مزدوجرضوان شملل

إقليم: تازةإقليم: تاوريرت 168349104/09/12 25 مزدوججابر عائشة
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إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 172051502/09/14 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد البريكسي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 155025401/01/10 21 مزدوجالهيسو في جواد

إقليم: تازةإقليم: فجيج 171966502/09/14 21 مزدوجعشوري عبد الرحيم

إقليم: تازةإقليم: شيشاوة 171983002/09/14 21 مزدوجنور الدين انسراح

إقليم: تازةإقليم: شيشاوة 171983402/09/14 21 مزدوجقيصل اوحشي

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 172026903/09/14 21 مزدوجشامة عصام

إقليم: تازةإقليم: تاونات 172048602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان البرغمي

إقليم: تازةإقليم: شيشاوة 172185302/09/14 21 مزدوجالطيب الطالب

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 172193402/09/14 21 مزدوجعلء الدين الزموري

إقليم: تازةإقليم: شفشاون 172139302/09/14 18 مزدوجابراهيم منصوب

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 172172704/09/14 18 مزدوجانيسة صادقي

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 175288602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء الراشدي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 175316902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية قشبول

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 23742317/09/84 203 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالرفيع الحباني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 70759316/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجسليمان موراد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 72092716/09/92 177 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا فرحي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الرشيدية 74193716/09/93 171 أقدمية 20 سنةمزدوجهاشمي علوي العربي
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 71804716/09/92 165 أقدمية 20 سنةمزدوجزردب لحسن

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 5659716/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالسرغيني الهادفي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 78397116/09/92 157 أقدمية 12 سنةمزدوجالعربي العلوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 6450716/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالخمار الغوالي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 8983116/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجسعد قرقابي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 104678816/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله حليم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 5706016/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم مزابي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 9205816/09/95 153 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية ا هنيدة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 6429416/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجالكساكس الياس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 5930416/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعلل لحنين

إقليم: مولي يعقوبإقليم: سيدي قاسم 6017716/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد الجعفري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 9209316/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز علوي مدغري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104416416/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجابريك محمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 104654116/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالحوسين لشخم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104958116/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بالمختار

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 9171716/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد البورقادي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 20627221/09/83 146 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بنعرب
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104925616/09/96 146 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد   المطيع

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 5696016/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبداللطيف المصمودي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: سيدي قاسم 6385516/09/95 145 أقدمية 20 سنةمزدوجفتيحة البال

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 73887716/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين طكوك

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104924816/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوججمال شعير

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 6457716/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد علي الحلوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 9147916/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مجاهد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 9206816/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد النبي الجامعي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 9215816/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العالي عزيز

إقليم: مولي يعقوبإقليم: خنيفرة 35663016/09/89 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبراهمي عبد القادر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 39093817/09/90 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي    حمدوش

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 72523316/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد العموري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 72561501/05/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة  المتخم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104590116/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز الزعر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 104820116/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالوكيلي ادريس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104914516/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجانوار عبدالله

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104983416/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالفضيل العزيزي
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111399216/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان رياحي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 111406016/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد ودغيري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111417116/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحليمة النويكد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 111419216/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالطايق احمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111928816/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام حموتني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111934516/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعامر   امحيح

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 112361116/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد إزداغ

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115411016/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنوفل العمراني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 115424316/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالجوني محمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104963416/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد النور انفيسي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 8991916/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجياسين    الجميلي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 104599516/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجبورايس محمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104681716/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن سلمان

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104692316/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبداللطيف البقال

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104904316/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد زريول

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 111938216/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجع.الرفيع الهاشمي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111939816/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجنوال كنون
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111969116/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف مايو

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 30491317/09/90 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر لخويل

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104449216/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مجاهدي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104988916/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالكريم البوحسيني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: وزان 111416416/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مسكين

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111913516/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحرية اليوبي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111923716/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الكناش

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111929116/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل البورقادي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 112360816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجأكرم قندوسي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 115432716/09/99 137 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد دحماني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 115922116/09/99 137 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد مسغاتي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117355606/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوججواد شفيق

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117423706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجامال برادة كوزي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117828506/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة خلد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 39092517/09/90 136 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعدية حسنوني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 111396516/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بدرالدين الزمي الحسني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 5695716/09/94 133 أقدمية 12 سنةمزدوج.الوليدي مفهوم عبد العزيز
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 9114516/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل    منعم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104907216/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف بقولة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111398216/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمجدة الجرندي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111414516/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالدريسي البوزيدي حنان

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117482506/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد الفنكرة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 117867106/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجآية ا محمد وكيلي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117985306/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجرجاء الحناوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 6275916/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالجللي طلحة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 6418716/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الحسوني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104547016/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأضادي وديع

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 104647216/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجرجاء دريكل

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تطوان 104903616/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المالك الدقون

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 105048716/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجنويني يوسف

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111374416/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف العلوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111917216/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجافنين سعيد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111924816/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالعمراني رشيدة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111926016/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعزيز محمد
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111939016/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الكدي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 111942116/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبن خيبش حميد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 111943616/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن  شكير

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الناضور 112332916/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بن عباس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115422716/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد اليسيني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: كلميم 123777206/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم علي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123802612/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجندى لغريسي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104879016/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد الرياني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 104951116/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس الصبوني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111403816/09/97 129 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بنشقرون

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111417216/09/97 129 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم مفيد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 111430116/09/97 129 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة أكنزة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 112046516/09/98 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الصغيار

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 6458416/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالحبيب منقد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 105040316/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عادل الحاجي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 105292016/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد شليق

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111914316/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيلة فخرالدين
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111925016/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل اسيتي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111970216/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد آيت زيد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111974616/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز ايطوحاني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111980216/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف عواد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 117832706/09/00 127 إلتحاق بالزوجمزدوجاجنايني اسماء

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 5939116/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا بن خالي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104727516/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس حطابي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111418216/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرزاق جوهر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111925716/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالغني كرام

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111988516/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادرالفضيلي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 115434316/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز بوعجاجي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115446916/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالله شاوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: كلميم 117373306/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالرامي رجاء

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117867206/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم   وكيلي إدريسي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: جرسيف 126324404/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجابرشان كوثر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 126452304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بن  مسعود

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126466604/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة بجيوي
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: شفشاون 126655801/10/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الصادق

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 126809004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالغوات  محمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: وادي الذهب 5496216/09/94 124 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد بوصبيبعة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 28864816/09/86 124 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد  بوبكر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 37911517/09/90 124 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسوني مصطفى

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تنغير 117536706/09/00 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجالداحوس يوسف

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 35656716/09/89 123 أقدمية 12 سنةمزدوجابطيطو محمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 111930716/09/98 123 أقدمية 12 سنةمزدوجميرة لطيفة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 117315906/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس افتيس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 117379706/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجالمركاوي احمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117424506/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان بن حاج

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 123650206/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المعمري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111929516/09/98 122 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم علم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104951016/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوججمال الروحي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111404816/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعلي المغراوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111407416/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بنيعيش

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 111929216/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالشركي نعيمة
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111942916/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية المداوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115408516/09/99 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد اليعكوبي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115417716/09/99 121 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد شلييح

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123682813/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء الصادقي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الدريوش 123915711/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالزهرة رحالي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 25874916/09/85 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لخضر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111926316/09/98 119 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد الحراشي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123867706/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجنحناحي الحسن

إقليم: مولي يعقوبعمالة: فاس 72416516/09/92 118 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيدة مدغري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115406216/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد اليعقوبي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115417516/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد زاهر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115422916/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد الحسوني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115426916/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الحجلي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115429616/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالله البكوري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123861106/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان موساوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 130578026/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز   عنيبة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130646405/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعايدة الشرايبي
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 130651926/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف    ديدي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130703505/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة الغولي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 140418905/09/02 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمرو المزايتي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117521506/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجهدى بنيس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 118063106/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمسامح فوزية

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 118136406/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجتهال ادريس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123384006/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء ابنعضيم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126566216/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء العتقي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 126593220/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجاكرام     الحدون

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126817116/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمودي حنان

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126852916/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء مومو

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 71950516/09/92 114 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة أكعبون

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 6023316/09/94 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعالي   ابراهيمي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111949916/09/98 113 مزدوجرشيد نهيد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123730306/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجالحمدوشي بنعيسى

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123939806/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجأشرف السبتي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126944704/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجصواف محمد
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إقليم: مولي يعقوبعمالة: فاس 35414816/09/89 112 إلتحاق بالزوجمزدوجعليق فتيحة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 5774116/09/94 111 مزدوجالحسن شهبوني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123726006/09/01 111 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد حجوجي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 126459204/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجبنطيب ياسين

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126629816/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجزينب المسكيني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: فجيج 126808804/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجالقادي رشيدة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: خريبكة 5756316/09/94 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد خليل

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 8937016/09/95 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالفتاح   الهروس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 104869216/09/96 109 أقدمية 12 سنةمزدوجميمون   بوراس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111940416/09/98 109 أقدمية 12 سنةمزدوجهدى حجيج

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 117631006/09/00 109 مزدوجنوفل الوالي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123675406/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعز العرب النجاري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحوز 136750907/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجامل الحساني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104930216/09/96 108 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا التوتي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126414304/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوج                بعيد زكرياء

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126523704/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمراد شويياخ

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126552104/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوج   يونس العابد
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126677404/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجزكرياء    الفيللي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130667216/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة البهوي

إقليم: مولي يعقوبعمالة: فاس 76849116/09/91 106 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيدة زكاوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 5877416/09/94 105 مزدوجعز الدين العلوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 115435416/09/99 105 مزدوجعمر المحمودي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: شفشاون 115581116/09/99 105 أقدمية 12 سنةمزدوجأسغو خديجة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117306206/09/00 105 مزدوجبوكير اسماعيل

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 118002906/09/00 105 مزدوجحكيم وجيه

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130643505/09/03 105 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة الشرواني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحاجب 74688316/09/93 104 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف زين العابدين

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126588004/09/02 103 إلتحاق بالزوجمزدوجفيروز الغرنيطي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 71786916/09/92 101 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد   العبيد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111415216/09/97 101 مزدوجشفيق لضرع

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117850706/09/00 101 مزدوجمحمد منتصر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 118136906/09/00 101 أقدمية 12 سنةمزدوجامال طاهري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: ميدلت 123721113/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجحادون مجيد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123856806/09/01 101 مزدوجيوسف مخافي
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126691104/09/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبي كريمة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126958704/09/02 101 مزدوجفاطمة الزهراء صوصي علوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130561105/09/03 101 مزدوجعمر اهليات

إقليم: مولي يعقوبإقليم: شفشاون 140084615/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجربيعة رمضي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115409716/09/99 99 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة أبو يعقوب

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115421316/09/99 99 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالوهاب غيات

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117783306/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجغلوس هند

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123685706/09/01 99 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الصالح

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126376716/09/02 99 مزدوجأمزيان هاجر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130860405/09/03 99 مزدوجايمان  الزرقي

إقليم: مولي يعقوبعمالة: فاس 115412416/09/99 98 أقدمية 12 سنةمزدوجامال رزوق

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115443316/09/99 97 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشرة صباني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 123890112/09/01 97 مزدوجليلى وزاني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 123451327/09/01 95 مزدوجحسن    عتمون

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126610304/09/02 95 مزدوجعبد الغفور القدري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130711005/09/03 95 مزدوجخالد ا صماري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130782205/09/03 95 مزدوجزكية   الملولي
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 139931307/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجبكير فدوى

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 111956716/09/98 91 أقدمية 12 سنةمزدوجسليمة   ناجم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 139917607/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجفيصل عالم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 139932207/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوج بركاوي نورة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: شفشاون 139981815/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجالبوحديوي عبد العزيز

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 139988207/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الحسني

إقليم: مولي يعقوبعمالة: فاس 123797427/09/01 90 أقدمية 12 سنةمزدوجلبنى العسكري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 136835007/09/04 85 إلتحاق بالزوجمزدوجامال الفارسي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 126350104/09/02 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد ايت بل

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 126426704/09/02 77 ار إلتحاق بالزوجمزدوجحنان  بكر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 130598105/09/03 67 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بالفقير

إقليم: مولي يعقوبإقليم: شفشاون 155119301/01/10 61 إلتحاق بالزوجمزدوجامال تويمي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 139947607/09/05 54 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية بكاش

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 158095402/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر كويرة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 158164502/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجزروف نبيلة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الدريوش 158184902/09/10 49 إلتحاق بالزوجمزدوجابن طاطة سعاد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 154924802/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء فيللي طموح
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحوز 168115501/01/12 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالخراز سعاد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 5894516/09/94 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسين خير ا

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 158469305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجربيع سلوى

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 168134905/09/11 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجالهلل إسماعيل

إقليم: مولي يعقوبإقليم: القنيطرة 6373616/09/95 42 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الغياثي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 140174106/09/06 39 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن العثماني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: أزيلل 168276104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالهبيبي هنية

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحاجب 104730116/09/96 30 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة مصباح

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 171969902/09/14 25 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة أحمامد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 171968902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجاغني سميرة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 171982103/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجأمزيان عبد الغني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 172011202/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالغالية بعلم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 172017102/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجبوكلطة أحلم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 172091502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى   فراس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 172124402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم لعويني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 172135802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء معزوزي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 155137601/01/10 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الوالي الدريسي
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 172103802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم حسناوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: شفشاون 172122102/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجلحسن خونة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 172153802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة نصيري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175278402/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة المعتصم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175389102/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى زريكي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 175317502/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجلحسن قاضي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 175212602/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجبدر المهدي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175254502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام الشهبي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تارودانت 175270402/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجالهواري محمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175342702/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجزهور محمدي علوي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175385102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال زعفور

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحسيمة 161753102/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجعثمان شجاع

إقليم: مولي يعقوبإقليم: شفشاون 175213302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيج فدوى

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175253002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء الدوازي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175267702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال الحائز

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175271002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية  الدريسي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175275802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء المحجور
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175314202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا جناتي ادريسي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175337102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجوداد محتال

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاوريرت 175275602/09/15 13 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الماحي
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إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 17490521/09/83 205 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العالي كريش

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 77820015/04/92 183 أقدمية 20 سنةمزدوجكنزة شعكاك

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 86270721/09/83 183 أقدمية 20 سنةمزدوجنزهة الزهراوي

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 14057316/09/81 182 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد  عماري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 77207016/09/91 182 إلتحاق بالزوجمزدوجعلج مليكة

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 73485816/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجأدريس    بنحمو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 16429215/10/82 173 أقدمية 12 سنةمزدوجبومهدي عبد الحق

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 30314916/09/87 173 أقدمية 20 سنةمزدوجمولي الصديق بهدي

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 28856916/09/86 171 أقدمية 20 سنةمزدوجسيدي احمد حميد

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 33414516/09/88 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمسكين حورية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 38014417/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجانويكة احمد

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 76823316/09/91 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر الخطابي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 23838917/09/84 165 أقدمية 20 سنةمزدوجفؤاد لكحيل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 21110016/09/85 163 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى شوكاح

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 35931217/09/90 163 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله اليافي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 14020301/10/80 161 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بنصر

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 21126316/09/85 161 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد هيللي
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 70784416/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعائشة الشدادي

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 16352616/09/82 160 أقدمية 20 سنةمزدوجعثمان بومعقل

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 74437716/09/93 159 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة هونكة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 95408716/09/80 159 أقدمية 12 سنةمزدوججدة نادية

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 6029416/09/94 157 أقدمية 12 سنةمزدوجمجيدي رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 12964116/09/80 157 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم الشراط

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 23835617/09/84 157 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله العلوي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 77201316/09/91 156 إلتحاق بالزوجمزدوجآسيا أولد بن هانو

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 5668816/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الحبيب

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 5881716/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي السبيتي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 6419016/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالميلودي زروق

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 20555421/09/83 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم البوش

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 25821316/09/85 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بندادة

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 35887817/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم مهوني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 38007517/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله ليدام

إقليم: القنيطرةإقليم: مولي يعقوب 70758116/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن مرشد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 70771216/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد أجماع
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 72496016/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد زوان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 74200716/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالكوط عبد الكريم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 77606416/09/91 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبطاح محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 86060421/09/83 154 أقدمية 20 سنةمزدوجمنعيم بهيجة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5648916/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الشهب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 24053101/10/84 153 أقدمية 12 سنةمزدوجالنبط عبد المجيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 37849217/09/90 153 أقدمية 12 سنةمزدوجشكيب بوعياد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 70687916/09/92 153 أقدمية 12 سنةمزدوجأدي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: العيون 23963301/10/83 152 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بكار

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 8934116/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجطلبي عبد العالي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 39173517/09/90 151 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى المتقي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 74686516/09/93 151 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد سرو

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 20636121/09/83 150 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي درقاوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5619516/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن العيساوي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 6113816/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد قاسمي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 9166416/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعز الدين البدوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 23838417/09/84 149 أقدمية 12 سنةمزدوجغنام عبد ا
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 35586016/09/89 149 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية الصغير

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 74532516/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجربيعة الوردي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 76906216/09/91 149 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى  مدارعي

إقليم: القنيطرةإقليم: مولي يعقوب 76909116/09/91 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة سربات

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 104510216/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجكرامي طارق

إقليم: القنيطرةإقليم: الجديدة 104587316/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدا مشخشخ

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 112036616/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء رشدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 72554216/09/92 148 إلتحاق بالزوجةمزدوجكمال بوطاهر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5781816/09/94 147 أقدمية 12 سنةمزدوجقاسم المعروفي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 76844716/09/91 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحمان عاشور

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 104455316/09/96 147 أقدمية 20 سنةمزدوجبديعة     الطيبي

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 104535516/09/96 147 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد كيلني

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 5796816/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى اولد بلخدير

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 5832416/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجالزغيتي اعلي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 37859917/09/90 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعمري محمد عبد العالي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 70656916/09/92 145 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد يفيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 70710916/09/92 145 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد دافير
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 76475216/09/91 145 أقدمية 12 سنةمزدوجبرحال بديعة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 76846916/09/91 145 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى قبيبي

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 112335016/09/98 145 أقدمية 12 سنةمزدوجإلهام زوين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 15397716/09/82 144 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الهاشمي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5581216/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بنعزوز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5780316/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن حروكة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5824316/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم  اولمهور

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5966916/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمنعم الشلواطي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 6284216/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد القرطة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9128516/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف عبدلوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9166216/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم مختار

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9168816/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمودو علي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9181716/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد الرجراجي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 24044117/09/84 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحسانا حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 27050116/09/86 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى  الشدادي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 73861016/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشعيب العناني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 73870816/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى درواش
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إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 73934816/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبنكريوط عبد السلم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111533516/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهرة وراق

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 112025316/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان سليمان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5651816/09/94 141 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد ايت سي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 21360716/09/85 141 أقدمية 12 سنةمزدوججدية حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111529916/09/97 141 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام هللي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5470616/09/94 140 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد بزة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 33405616/09/88 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجخيضر يوسف

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5698916/09/94 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد الشهبي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 5813416/09/94 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم اكريطيط

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5819616/09/94 139 أقدمية 12 سنةمزدوجزاهر ميلود

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 6343816/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجشرنان محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 73860516/09/93 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد الفرجي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 112027716/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة مويسة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 15399616/09/82 138 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز  حمدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 21107916/09/85 138 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد البكاري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5745816/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس القرفة
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5781016/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالكداري حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5794616/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز الداودي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5978216/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالصغير كمال

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 6340216/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق اشريفة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 6445216/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس فرجي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 8920916/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبنزيان عبد المجيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 8963916/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى  اليوسفي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 21370816/09/85 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحميد   ادريوش

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 70772116/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المالك جواهري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 73765516/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالقديري محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 74419016/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل لغريسي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 74616716/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد علم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 74625016/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالغازي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104547516/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى بوزبطة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104566316/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعيد لعبودي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104784716/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجصفحة جمال

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 111532316/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحميد مغراوي
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إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 111698316/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالمذكوري عبد المجيد

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 112043416/09/98 137 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد حجية

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 115922016/09/99 137 أقدمية 12 سنةمزدوجنادر لحبيب

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 117389806/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين احبري

إقليم: القنيطرةإقليم: اليوسفية 117541206/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجدحان مونير

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 28848016/09/86 136 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الغاني بوصحابة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 74432116/09/93 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجابريز بنعيسى

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 111524616/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد أسليطين

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 112036416/09/98 135 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة التومي

إقليم: القنيطرةإقليم: تيزنيت 115552416/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجالشرقاوي علي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 6325216/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجوديعة ايت اوخياط

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9101316/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجحلحول سعاد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9255016/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماء امين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 74206016/09/93 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمطالسي حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 104852816/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجشرف عامر

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 104903216/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمغامر رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 111379816/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجزهرة باني
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إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 118064407/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجياسين جلوفات

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 35440216/09/89 132 أقدمية 20 سنةمزدوجنجاة  الزوهير

إقليم: القنيطرةإقليم: العيون 86250611/10/82 132 أقدمية 20 سنةمزدوجنجية فيللي معروف

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 5584216/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم المكناسي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5824416/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجنصري يوسف

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 6113116/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاليامون يوسف

إقليم: القنيطرةإقليم: خريبكة 8940716/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوججلل عبدالناصر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 9163216/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم فهراوي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 39781916/09/91 131 أقدمية 12 سنةمزدوجنجية باحمادي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 70739016/09/92 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد المراكشي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 72555616/09/92 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالفضلوي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 74521216/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمعدية المدني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 76980816/09/91 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد العسالي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104702716/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى لكديوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104851016/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالعدناني التيجاني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111528416/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجفتوحي رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 111872416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد القيسي
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إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 112030016/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد الرقاع

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112043516/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بنعيدة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 112056116/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالعلمي النفيخة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5826203/10/94 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا العرباوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 33870416/09/88 130 أقدمية 12 سنةمزدوجالتجاني  محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 86511116/09/85 130 أقدمية 20 سنةمزدوجتغزاوي لطيفة

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 88257416/09/87 130 أقدمية 20 سنةمزدوجبوشتاوي سعدية

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 105048016/09/96 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الكريم بوحسيني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5577616/09/94 129 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس عنكورية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9110716/09/95 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كركوب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104603916/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مترجي

إقليم: القنيطرةإقليم: الفقيه بن صالح 117852806/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان مصباح

إقليم: القنيطرةإقليم: كلميم 5642316/09/94 128 أقدمية 20 سنةمزدوجالشبوك محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 6295916/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم عمري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 6330816/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالميلود لمباركي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 8939916/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن المتوكل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 25847616/09/85 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى  القورش
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 77504316/09/91 127 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية   الخلفي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104457316/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجزهور هنونة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104612116/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد قسمي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111526716/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالكرادي لطيفة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111532716/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالساخي حياة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 112028516/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة شراح

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112028816/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية مدحي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112060616/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجامحمد القطاري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112064016/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة الدريسي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123589606/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجدنيا العبدلوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي افني 123813906/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق لصفر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 72414116/09/92 126 أقدمية 20 سنةمزدوجوفاء حنيفي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 112059516/09/98 126 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء بوزيد

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 5585316/09/94 125 مزدوجالخالدي أحمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5651416/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالروكي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5852016/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمنعيم خالد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5880416/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الخالق بلفقيه
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 6029716/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسكور ادريس

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 6382216/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة محلة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 9193116/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجخراف عبدالحكيم

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 20558511/10/82 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز المعتصم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 70728516/09/92 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى بحوش

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 74696616/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا عقيوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104439516/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالطاهر بعير

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104456916/09/96 125 إلتحاق بالزوجمزدوجنجات أشهبون

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104578616/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعدا محمد سعيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104651716/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالبرش نور الدين

إقليم: القنيطرةإقليم: الجديدة 104706816/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلحيمر أحمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104808016/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلل أسماء عثماني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104863216/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالرقاع رضوان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 104883216/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم غورا

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111528916/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوججواد اغمان

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 111811016/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم طويه

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 111984216/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجأنوار دهاك
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112028716/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمقدم سناء

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112034516/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجايوب الفخار

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 115556916/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعتمان ميسرة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 117618306/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد الخياري

إقليم: القنيطرةإقليم: السمارة 117626706/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالمخلص نوفل

إقليم: القنيطرةإقليم: قلعة  السراغنة 117733806/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير حمر الزغبة

إقليم: القنيطرةإقليم: الرحامنة 126443304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجغزلن بنبوعمرو

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 126738004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة ايزاوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5957216/09/94 123 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالمجيد جوهر

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 88717016/09/87 123 مزدوجنعيمة عينون

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104574516/09/96 123 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز الشلحي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115572916/09/99 123 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم بوعادي

إقليم: القنيطرةعمالة: طنجة - أصيل 5628216/09/94 122 أقدمية 20 سنةمزدوجسلوى البقالي

إقليم: القنيطرةإقليم: العيون 38396517/09/90 122 أقدمية 20 سنةمزدوجبورغ فاطمة

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 5871316/09/94 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمونية سلهان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 23891617/09/84 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن الخدير

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 74078216/09/93 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى سليمان

292



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 74189616/09/93 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى بوعزة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104433116/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد عمراني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104538416/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق الحسني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104538516/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجبن الهادي طارق

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 105038916/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالهادي زهيري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 111521916/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجصاديق سعاد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111527616/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بومهدي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 112063816/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجبنعزوز بوبكر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123625506/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالحمداوي نسرين

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 123910212/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة رفيع

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 126925404/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالرفاعي فريد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 17492221/09/83 120 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل لحويعلي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5776016/09/94 119 أقدمية 12 سنةمزدوجإبراهيم هنتوف

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 83312803/11/93 119 مزدوجناصر الفزيط

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104663516/09/96 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الغراس

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 115925616/09/99 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالفللي عمر

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 117337506/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد بوكبال
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 117634306/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى الحمري

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 35418916/09/89 118 أقدمية 12 سنةمزدوجبوحجة بوعمرو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 37769517/09/90 118 أقدمية 12 سنةمزدوجبلعادل  عزيز

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 74447016/09/93 118 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة صفر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104720716/09/96 118 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي البقالي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112025116/09/98 118 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة غياط

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5576216/09/94 117 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق أمزار

إقليم: القنيطرةإقليم: برشيد 6267216/09/95 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد شجيع

إقليم: القنيطرةإقليم: خريبكة 6328316/09/95 117 أقدمية 12 سنةمزدوجشيكر لطيفة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 70653116/09/92 117 أقدمية 12 سنةمزدوجبوجمعة المحرودي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 78737116/09/92 117 أقدمية 12 سنةمزدوجكمني حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112022416/09/98 117 أقدمية 12 سنةمزدوجبويدرة  حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 115369416/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالكنوني محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 35713816/09/89 116 أقدمية 20 سنةمزدوجامينة عسى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 77664531/01/92 116 أقدمية 12 سنةمزدوجناضرة الطيمومي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111439716/09/97 116 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية فرح

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 6103416/09/94 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد نفتح
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104473616/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصباحي افريطو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104637416/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالجوهري رشيدة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104677216/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجملياني محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112033616/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة قبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112064116/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة الهفات

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 126591316/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجفدوى الهبطي

إقليم: القنيطرةإقليم: اليوسفية 6395116/09/95 114 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد بويمجة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 20584421/09/83 114 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الرحماني

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 23856401/10/83 114 أقدمية 20 سنةمزدوجباشت رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 24061617/09/84 114 أقدمية 12 سنةمزدوجمنصور العروة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 37909417/09/90 113 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة الكداري

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 104677416/09/96 113 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد المعدني

إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 140396904/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعيادي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 20494921/09/83 112 مزدوجعزوز العنكود

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 73487416/09/93 112 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة المراسني

إقليم: القنيطرةإقليم: السمارة 74183516/09/93 112 أقدمية 12 سنةمزدوجاجعني فتيحة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 123468006/09/01 112 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بامو
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إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 126779404/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجالعموري عادل

إقليم: القنيطرةإقليم: اليوسفية 6300616/09/95 110 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشرى الشعري

إقليم: القنيطرةعمالة: فاس 23741817/09/84 110 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الكريمي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 115559816/09/99 110 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام الهرط

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 126708301/10/02 110 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء حمريطي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 6079916/09/94 109 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة فلوات

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 6291016/09/95 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجالصفريوي عبد الرحيم

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 70761816/09/92 109 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة لغليضة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 104524516/09/96 109 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد اسوقي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104819416/09/96 109 مزدوجهاشمى قجيعة

إقليم: القنيطرةإقليم: الحسيمة 111453616/09/97 109 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف واحيد

إقليم: القنيطرةإقليم: خريبكة 115558716/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجبركام لمياء

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115572716/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجنجيمة نهاد

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 123687006/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد النبي السحيمي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي افني 126818804/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان منتصر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 111407116/09/97 108 إلتحاق بالزوجمزدوجمنية  رفق ا

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 111520016/09/97 108 أقدمية 12 سنةمزدوجمرية عيش
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إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 6360816/09/95 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عكور

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 115747316/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية الطايش

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 123463106/09/01 107 مزدوجحميد  بادة

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 123506506/09/01 107 مزدوجابتهاج بيدان

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 130600105/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء بلخير

إقليم: القنيطرةإقليم: تنغير 130717705/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجنورة فحمى

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 130821705/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء قنير

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 5612416/09/94 106 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة خودي

إقليم: القنيطرةإقليم: بوجدور 5798416/09/94 106 أقدمية 12 سنةمزدوجالزيط   محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 111814916/09/97 106 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد مفيدي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 115364116/09/99 105 مزدوجغزلن التوري

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 17346215/10/81 104 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن اوبحسو

إقليم: القنيطرةعمالة: المحمدية 112054116/09/98 104 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية بوغلم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115559516/09/99 104 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان انويكة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5992416/09/94 102 مزدوجفتيحة زوبير

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 23860417/09/84 102 مزدوجنور الدين بليغ

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 73770416/09/93 102 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة ربعطاش
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112034116/09/98 102 إلتحاق بالزوجمزدوجموجان نوفيسة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115485116/09/99 102 إلتحاق بالزوجمزدوجمحجوبة السكوتي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5848216/09/94 101 إلتحاق بالزوجمزدوجالسخري بشرى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 9259916/09/95 101 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد داودي

إقليم: القنيطرةإقليم: جرادة 111513316/09/97 101 إلتحاق بالزوجمزدوجعرباوي رابحة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111977516/09/98 101 مزدوجعبد الرحماني امال

إقليم: القنيطرةإقليم: الفقيه بن صالح 112028116/09/98 101 مزدوجفؤاد مرصاد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112046416/09/98 101 مزدوجلحسن صالح

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115572516/09/99 101 مزدوجريام عمار

إقليم: القنيطرةإقليم: بولمان 118002316/09/00 101 مزدوجالعربي واحي

إقليم: القنيطرةإقليم: الجديدة 123482006/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بالوحام

إقليم: القنيطرةإقليم: جرسيف 136773907/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجمرضي مريم

إقليم: القنيطرةإقليم: الحسيمة 139903607/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجعباز عبد اللطيف

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 139993719/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق الماموني

إقليم: القنيطرةإقليم: الفقيه بن صالح 21526321/09/83 100 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم الغفيري

إقليم: القنيطرةعمالة: فاس 111913616/09/98 100 أقدمية 12 سنةمزدوجأسماء الدريسي البراهيمي

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 6374716/09/95 99 أقدمية 12 سنةمزدوجالنصراوي الهام
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 35123016/09/89 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد  بوطاهر

إقليم: القنيطرةإقليم: اليوسفية 123475717/09/01 99 مزدوجبلفقيه مصطفى

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 123879306/09/01 99 مزدوجواها هشام

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 126683512/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء الغيتي

إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 130592105/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد باليتي

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 130596705/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجبلشقر حنان

إقليم: القنيطرةعمالة: طنجة - أصيل 5712116/09/94 98 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بورقيبة

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 5860716/09/94 98 أقدمية 12 سنةمزدوجأسماء مفتاح

إقليم: القنيطرةإقليم: العيون 37916117/09/90 98 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد إدمبارك

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 104650516/09/96 98 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة حسون

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111455416/09/97 97 مزدوجمحمد البلعيزي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 39142317/09/90 96 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة أوطاع

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 77434516/09/91 96 مزدوجادريس بوعروة

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 115876016/09/99 96 أقدمية 12 سنةمزدوجسومية موحتات

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5942916/09/94 95 مزدوجادريس غزواني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 38000517/09/90 95 أقدمية 12 سنةمزدوجحمودات فتيحة

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 126900204/09/02 95 مزدوجرابحة اولكبير
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إقليم: القنيطرةإقليم: برشيد 71791417/09/92 94 أقدمية 12 سنةمزدوجامزيل رقية

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 104795216/09/96 94 مزدوجصباري نادية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 115352716/09/99 93 إلتحاق بالزوجمزدوجأيت مادي فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115815116/09/99 93 مزدوجصرية بلحاج

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 115834316/09/99 93 مزدوجخالد الزلكامي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 117359906/09/00 93 مزدوجعبد الرحيم شاكوك

إقليم: القنيطرةعمالة: أكادير  إدا وتنان 126762304/09/02 93 مزدوجاسماء قشيقش

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126762913/09/02 93 مزدوجفدوى كنفاوي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 23860117/09/84 92 أقدمية 12 سنةمزدوجسمير عزاوي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 78731216/09/92 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالعوني فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: وادي الذهب 115790516/09/99 92 أقدمية 12 سنةمزدوجزينب أبلغ

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5850416/09/94 91 مزدوجعبد العزيز ألنثي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 5855216/09/94 91 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بودرايم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9183116/09/95 91 مزدوجمحمد صالحي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 115562816/09/99 91 أقدمية 12 سنةمزدوجحليمة بلفقيه

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 123700406/09/01 91 أقدمية 12 سنةمزدوجزهرة فارس

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 123783106/09/01 91 أقدمية 12 سنةمزدوجخالدي مصطفى
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126767904/09/02 91 مزدوجتوفيق خرباش

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 136792607/09/04 91 مزدوجأورقى سعاد

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 139969907/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة  داودي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140015107/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجماجدة فليليح

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140018820/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة كطايب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5707916/09/94 90 أقدمية 12 سنةمزدوجلزرك أحمد

إقليم: القنيطرةإقليم: شيشاوة 37813217/09/90 90 أقدمية 12 سنةمزدوجفوزية سلمي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 38308017/09/90 90 أقدمية 12 سنةمزدوججميلة السنوسي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 111521316/09/97 90 أقدمية 12 سنةمزدوجالغزواني نادية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111786916/09/97 90 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان موحوت

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112024116/09/98 89 مزدوجمحمد ياسير لهنتي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115677416/09/99 89 مزدوجازهور الرخيلة

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 130731505/09/03 89 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل حميدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 78738516/09/92 88 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة مشخشخ

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112324116/09/98 88 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة فيللي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 115370916/09/99 88 مزدوجيوسف اليحياوي

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 123750906/09/01 88 أقدمية 12 سنةمزدوجادردار ابتسام
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9142116/09/95 87 مزدوجالعباقي سناء

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 20379821/09/83 87 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بندور

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 74563416/09/93 87 مزدوجالعمراوي   حليمة

إقليم: القنيطرةعمالة: مكناس 115430516/09/99 86 إلتحاق بالزوجمزدوجحمامو حفصة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 115600916/09/99 86 أقدمية 12 سنةمزدوجأحلم رابعي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117883106/09/00 86 إلتحاق بالزوجمزدوجفرياط سعاد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5936516/09/94 85 مزدوجمحمد صدقي

إقليم: القنيطرةإقليم: سطات 115371016/09/99 85 مزدوجمحمد حدادي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 117334206/09/00 85 مزدوجمنير برباش

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 117352006/09/00 85 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد برجيد

إقليم: القنيطرةإقليم: زاكورة 123450006/09/01 85 مزدوجعطيش خالد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123638506/09/01 85 مزدوجالكشاني احمد

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 123779306/09/01 85 مزدوجسميرة قرسي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 130620005/09/03 85 مزدوجإلهام بودابي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140594918/02/08 85 مزدوجأحكو نعيمة

إقليم: القنيطرةعمالة: فاس 35129216/09/89 84 مزدوجاخناتة انقيوش

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 86389216/09/85 84 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة شعيب

302



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112355216/09/98 84 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل داني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104613316/09/96 83 مزدوجمحمد ايت مخلوف

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117343106/09/00 83 مزدوجرشيد بوكرعة

إقليم: القنيطرةإقليم: الرحامنة 117634611/09/00 83 مزدوجنزهة الحمزاوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123683506/09/01 83 مزدوجمنير السهلي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126553404/09/02 83 مزدوجالشهب بشرى

إقليم: القنيطرةإقليم: صفرو 111952116/09/98 82 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة   أدرباز

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 117439706/09/00 82 مزدوجسميرة بوطلقة

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 123559606/09/01 82 مزدوجوسيمة الشنتوف

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 123833006/09/01 82 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية منيار

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126690804/09/02 82 مزدوجحبيب نسرين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 74352816/09/93 81 مزدوجسعيد مزوز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126822204/09/02 81 مزدوجحفصة مماد

إقليم: القنيطرةإقليم: زاكورة 140040007/09/05 81 مزدوجقاسيمي صفاء

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140201509/10/06 81 مزدوجالبقالي سهيلة

إقليم: القنيطرةإقليم: فجيج 140603623/01/08 81 مزدوجالمرابط فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5688616/09/94 80 مزدوجنعيمة حبال
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 115576216/09/99 80 مزدوجسرو محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 118002006/09/00 80 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة وحيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115557316/09/99 79 مزدوجيوسف زينو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117832006/09/00 79 مزدوجبوشرى جــــغـــيـــد ر

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140016715/09/05 79 مزدوجبشرى غازي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140110115/09/05 79 مزدوجزروق فاطمة

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 115924416/09/99 78 مزدوججميلة نعماني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140065407/09/05 78 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة محسن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5749316/09/94 77 مزدوجبوعزة فريحات

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 73907716/09/93 77 مزدوجالصافي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: بركان 104841616/09/96 77 مزدوجالزاوي اسماعيل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112021616/09/98 77 مزدوجهشام حبايص

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 115430216/09/99 77 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى المكرم

إقليم: القنيطرةإقليم: الرحامنة 115553116/09/99 77 مزدوجيوسف منافي

إقليم: القنيطرةإقليم: سطات 117608406/09/00 77 مزدوجخليل العلمي العروسي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 123557606/09/01 77 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الشاي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 123928906/09/01 77 مزدوجسهام صفصف
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 126605404/09/02 77 مزدوجالهدلي مريم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 126864612/09/02 77 مزدوجأسماء نعيم

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 126956802/10/02 77 مزدوجكريم سليماني

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 136719007/09/04 77 إلتحاق بالزوجمزدوجالشهيبي رجاء

إقليم: القنيطرةإقليم: بولمان 136872407/09/04 77 مزدوجتابت سهام

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140597418/02/08 77 مزدوج اسليماني الهاشمي

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 140680805/09/08 77 مزدوجبشرى  الخلدي

إقليم: القنيطرةإقليم: فجيج 140709505/09/08 77 مزدوجحريص طه

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 97830516/09/82 76 مزدوجفتيحة الكرون

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112047416/09/98 76 مزدوجحنان صلي

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 112313716/09/98 76 مزدوجأشقير  رشيدة

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 117566216/09/00 76 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية الحكماوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5692816/09/94 75 مزدوجكمال عليلو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5843216/09/94 75 مزدوجمولي المصطفى الوتيق

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 111522316/09/97 75 مزدوجوفاء فكري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112031416/09/98 75 مزدوججلل بحاري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 123401506/09/01 75 مزدوجعزوز أحيزون
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إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 123796906/09/01 75 مزدوجلعروصي امال

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 126590225/09/02 75 مزدوجالكراري رجاء

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 126680604/09/02 75 مزدوجابتسام فريمو

إقليم: القنيطرةإقليم: الجديدة 126844104/09/02 75 مزدوجحنان محسين

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 126856804/09/02 75 مزدوجموسى وجى  فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 140092107/09/05 75 مزدوجسميرة ساعيدي

إقليم: القنيطرةإقليم: تاوريرت 140513205/09/07 75 إلتحاق بالزوجمزدوجأزرار سناء

إقليم: القنيطرةإقليم: خنيفرة 115451616/09/99 74 مزدوجبنعزيز صباح

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 115837916/09/99 74 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اضريوي

إقليم: القنيطرةإقليم: جرسيف 130821805/09/03 74 مزدوجبشرى قرو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111521716/09/97 73 مزدوجهند افغاني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 126915204/09/02 73 مزدوجمحمد رحال

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 139965515/09/05 73 مزدوجيونس اشهيبو

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140497005/09/07 73 مزدوجسناء رحاح

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 140581924/01/08 73 مزدوجعيسات فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: فجيج 140602523/01/08 73 مزدوجمشهاب رشيدة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 74193816/09/93 72 أقدمية 12 سنةمزدوجحماد مريم
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26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111538516/09/97 72 مزدوجمحمد بيصر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115582516/09/99 72 مزدوجعبد الله  بنمالك

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 126586114/09/02 72 مزدوجإيمان الكايدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5852916/09/94 71 مزدوجعبد الكبير تادر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 6293116/09/95 71 مزدوجالراس سعيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 74208316/09/93 71 مزدوججعراني عبد الفتاح

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 76984116/09/91 71 مزدوجاحمد البناوي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 115580416/09/99 70 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة الطويل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 130706005/09/03 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالناصري عتيقة

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 136879107/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء زاهري

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 140146206/09/06 69 مزدوجعبد ا زركف

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 140481705/09/07 69 مزدوجاسية اجعيط

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 117776607/09/00 68 مزدوجليلى اغالم

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140452305/09/07 68 إلتحاق بالزوجمزدوجبلقرشي إلهام

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 88781216/09/88 67 مزدوجحكيمة شاكي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 112061716/09/98 67 مزدوجقسمي بوشرة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 123791406/09/01 67 مزدوجقرشي هدى
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126350304/09/02 67 مزدوجسميرة ايت بل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126650204/09/02 67 مزدوجمريم النوعة

إقليم: القنيطرةإقليم: برشيد 126832404/09/02 67 مزدوجالمكودي سماح

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 126861702/10/02 67 مزدوجخالد النباتي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140624805/09/08 67 مزدوجعائشة احنصال

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140626905/09/08 67 مزدوجالمصطفى ايت كاوزكيت

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140630205/09/08 67 مزدوجعبد الهادي عليوي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140662005/09/08 67 مزدوجغزلن شفيق

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140701705/09/08 67 مزدوجزينب فطيطة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140708805/09/08 67 مزدوجنوال حيندي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140759605/09/08 67 مزدوجمصطفى الزحاف

إقليم: القنيطرةإقليم: الحاجب 123456313/09/01 66 إلتحاق بالزوجمزدوجأزهاري مجيدة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 123944406/09/01 66 مزدوجفوزية الصغير

إقليم: القنيطرةعمالة: إنزكان ايت ملول 130587605/09/03 66 مزدوجصفاء بعدو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 130663905/09/03 66 مزدوجهدى  العسري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112033016/09/98 65 مزدوجحسن نطاح

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123572506/09/01 65 مزدوجبشرى الداليد
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 126934925/09/02 65 مزدوجحسناء صاديق

إقليم: القنيطرةإقليم: مولي يعقوب 130733726/09/03 65 مزدوجادريس   حنطال

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140713805/09/08 65 مزدوج اجغيوات حميد

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140734905/09/08 65 مزدوجصفوان موكان

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 118055606/09/00 64 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء نفير

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 123950606/09/01 64 إلتحاق بالزوجمزدوجالسفياني لطيفة

إقليم: القنيطرةإقليم: الناضور 140507605/09/07 63 مزدوجيمينة ايت بلخير

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 111948216/09/98 62 مزدوجزوبــــــــــــــع مــــريــــــم

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 20483311/10/82 61 مزدوجبالقويط عزيز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117433106/09/00 61 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام بريس

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117631306/09/00 61 مزدوجابوبكر الواليد

إقليم: القنيطرةإقليم: قلعة  السراغنة 123434106/09/01 61 مزدوجياسين اعميرة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123865806/09/01 61 مزدوجعبد الصمد ناصيري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 123948606/09/01 61 مزدوجأحمد اسميري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 126558804/09/02 61 مزدوجعبد اللطيف العلوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126830504/09/02 61 مزدوجسهام مشواط

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 130561505/09/03 61 مزدوجإبراهيم أحراك
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 130597105/09/03 61 مزدوجبلخضر سليمة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 136766107/09/04 61 مزدوجخولة الرياض

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 136833707/09/04 61 مزدوجفؤاد فاضل

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140008607/09/05 61 مزدوج السويمري نجاة

إقليم: القنيطرةعمالة: الصخيرات  - تمارة 140444305/09/07 61 إلتحاق بالزوجمزدوجايت اوخياط رجاء

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 154837026/12/08 61 مزدوجاسماء الفوتي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 154915402/09/09 61 مزدوجهد  سفيان

إقليم: القنيطرةإقليم: شيشاوة 154985601/01/10 61 مزدوجنوال عاصم

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 155030901/01/10 61 مزدوجالخماري حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 155084701/01/10 61 مزدوجمركيك نعيمة

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 155092601/01/10 61 مزدوجناضيم نادية

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 157997302/09/10 61 مزدوجحنان بجقور

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158075002/09/10 61 مزدوجرجاء الفلحي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158077102/09/10 61 مزدوجكريمة  غلم

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158080502/09/10 61 مزدوج حميد حجيج

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158083602/09/10 61 مزدوجمريم  حريفي

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 158217502/09/10 61 مزدوجيونس لغميري
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140111607/09/05 60 مزدوجابتسام زيات

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 117540206/09/00 59 مزدوجهشام دارس

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 126993702/10/02 59 مزدوجسعاد زروقي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140495505/09/07 59 مزدوجقبوش هشام

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140623805/09/08 59 مزدوجسعيد اكوتيم

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140683905/09/08 59 مزدوجالميري رضوان

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140717405/09/08 59 مزدوجغزلن خلوقي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 154880402/09/09 59 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم اعبيدو

إقليم: القنيطرةإقليم: زاكورة 155008501/01/10 59 إلتحاق بالزوجةمزدوجشراح عمرو

إقليم: القنيطرةعمالة: مكناس 126679513/09/02 58 مزدوجفلونطي سمير

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 140512105/09/07 58 إلتحاق بالزوجمزدوجفرح أرطوبييش

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 154956302/09/09 58 مزدوجايوب البسطا

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117764206/09/00 57 مزدوجاحمد المباركي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 136772107/09/04 57 مزدوجمحكاك رضوان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 136839703/09/04 57 مزدوجكريجي سمير

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140636105/09/08 57 إلتحاق بالزوجمزدوجاحلم عيادي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 154916102/09/09 57 مزدوجالرميتي ابتسام
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117978406/09/00 55 مزدوجعبد الله تجاجي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123666206/09/01 55 مزدوجالعلجي فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 140644005/09/08 55 مزدوجسناء بن عيسى

إقليم: القنيطرةإقليم: تنغير 140647605/09/08 55 مزدوجبن لحبيب لل خديجة

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 140726605/09/08 55 مزدوجعادل الكرط

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104779916/09/96 54 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم البقالي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 130743305/09/03 54 إلتحاق بالزوجمزدوجابراهيمي كنزة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 136830617/09/04 54 مزدوجامينة الشباني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140137201/01/06 54 مزدوجمحمد اهلل

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 155050101/01/10 54 مزدوجفاطيمة الزريولي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 9151716/09/95 53 مزدوجمولي عبد السلم لعرج

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104850516/09/96 53 مزدوجالغازي مصطفى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104865016/09/96 53 مزدوجالمصطفى بنجلل

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 115364216/09/99 53 مزدوجيونس مسلغ

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117426506/09/00 53 مزدوجبشرى بوخريط

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117458606/09/00 53 مزدوجرشيد الصبري

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 126942702/10/02 53 مزدوجالسالمي مصطفى
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إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 136801507/09/04 53 مزدوجسامي    امين

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 136878907/09/04 53 مزدوجمريم زهيدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 140051907/09/05 53 مزدوجلطرش محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140109315/09/05 53 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة زمزام

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140470705/09/07 53 مزدوجالخطاف محسن

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140590024/01/08 53 مزدوجاولد عبد الصادق عبد العزيز

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158102902/09/10 53 مزدوجلبنى ال شهب

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158306805/09/11 53 مزدوجنادية بنعيسي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 158324305/09/11 53 مزدوجسمية بورزامة

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158328205/09/11 53 مزدوجسميرة الشحمي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158330805/09/11 53 مزدوجالشاقي كريمة

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 158392505/09/11 53 مزدوجكلل غزلن

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158408705/09/11 53 مزدوجلبنى ادبو الزيت

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158411005/09/11 53 مزدوجعيمادي مريم

إقليم: القنيطرةإقليم: الحوز 158416005/09/11 53 مزدوجاكرام جواهري

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158418805/09/11 53 مزدوجكريم حماو

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158467005/09/11 53 مزدوجام الخير حمدي
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158476105/09/11 53 مزدوجشفاء ارويضي

إقليم: القنيطرةإقليم: اليوسفية 158483205/09/11 53 مزدوجكوثر السكاري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 158494305/09/11 53 مزدوجحنان توهراش

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158498705/09/11 53 مزدوجنورة زكاري

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158501405/09/11 53 مزدوجبشرى زواكي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158534509/12/11 53 مزدوجمريم الڭرجي

إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 168139101/01/12 53 مزدوجنعيمة مشيش

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي افني 168458201/01/12 53 مزدوجانديلي زهرة

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 168096201/03/11 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بن قدور

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 168106901/03/11 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجداكر جواد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 111497116/09/97 51 مزدوجلزرق محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115567916/09/99 51 مزدوجنعيم رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123745306/09/01 51 مزدوجبهيجة حمان

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 130813805/09/03 51 مزدوجرشيد احسي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140113007/09/05 51 مزدوجمحمد زواكي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140490805/09/07 51 مزدوجخديجة ميسيوي

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 140530605/09/07 51 مزدوجمحسين الهواني
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2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 154891302/09/09 51 مزدوجمريم الحيمر

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 154948002/09/09 51 مزدوجلغريبي خولة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 155012601/01/10 51 مزدوجديدي بشرى

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 157979702/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى آيت حماد

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158080802/09/10 51 مزدوجحلوي لحسن

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158085602/09/10 51 مزدوجاشرف حلمي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158089002/09/10 51 مزدوجسناء الدريسي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158095902/09/10 51 مزدوجسميرة كريم

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158098302/09/10 51 مزدوجحمزة خرشاوي

إقليم: القنيطرةإقليم: الحسيمة 158163602/09/10 51 مزدوجوداد زعيم

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 158195015/09/10 51 مزدوجالعمراني مونية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 20559821/09/83 50 مزدوجالمجيد العباسي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 123847314/09/01 50 مزدوجسيف الدين مزوار

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 130831303/09/03 50 مزدوجاسماء رويضيه

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 136825515/09/04 50 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بنطاهري

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 140742805/09/08 49 مزدوجوجغيط فدوى

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 155047201/01/10 49 إلتحاق بالزوجةمزدوجفراج ابراهيم
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158077702/09/10 49 مزدوجزكرياء كدي

إقليم: القنيطرةإقليم: إفران 158185702/09/10 49 مزدوج عبد الحق يينوص

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 76905616/09/91 48 مزدوجنجيب فوزية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115555816/09/99 48 مزدوجسناء ولد مسكور

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 154924202/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى خالدي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 155138001/01/10 48 إلتحاق بالزوجمزدوجزناكي  حسناء

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 139950815/09/05 47 مزدوجرجاء بوفرشا

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 154901302/09/09 47 مزدوجنوال العزوزي

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 155008601/01/10 47 مزدوجحنان شهيبة

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158002502/09/10 47 مزدوجحنان   بلمعطي

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 9125116/09/95 46 مزدوجمحمد الملهوف

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117463606/09/00 46 مزدوجالطالب حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: سطات 123901514/09/01 46 مزدوجاوصبان هشام

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158445805/09/11 46 مزدوجمريم بنحميد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104783416/09/96 45 مزدوجعلي وادي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 105040816/09/96 45 مزدوجالطرش صالح الدين

إقليم: القنيطرةإقليم: الجديدة 123992214/09/01 45 مزدوجعزيز زيدوح
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 126425504/09/02 45 مزدوجرضوان بيناه

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 126683420/09/02 45 مزدوجامال غيلن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126715304/09/02 45 مزدوجعبد الرحيم حسني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140501805/09/07 45 مزدوجسناءوسيم

إقليم: القنيطرةإقليم: قلعة  السراغنة 154825029/11/08 45 مزدوجعبد الرحيم اعبيقي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158108302/09/10 45 إلتحاق بالزوجمزدوجلصفر  انعام

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158519409/12/11 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنجحى الشرقاوي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 168215604/09/12 45 مزدوجكريمة بنلهاشمي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 168328004/09/12 45 مزدوجغنيات مارية

إقليم: القنيطرةإقليم: بولمان 168427804/09/12 45 مزدوجساخر أمينة

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 117405006/09/00 44 مزدوجبايا بدر

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 123892906/09/01 44 مزدوجويزرال حياة

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 126676318/09/02 44 إلتحاق بالزوجمزدوجعاتقة فلحي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 126982916/09/02 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة وهبي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158416605/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجريم قشقوش

إقليم: القنيطرةإقليم: تاوريرت 158515009/12/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجبلقاسمي سهام

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 115553916/09/99 43 مزدوجصدقي منير

317



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 117304606/09/00 43 مزدوجحياة برطيع

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117456311/09/00 43 مزدوجالماموني محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123825606/09/01 43 مزدوجفاطمة الزهراء مشبوح

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 126506304/09/02 43 مزدوجسناء البوزيدي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 136810607/09/04 43 مزدوجاحرضان عبد ا

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140450405/09/07 43 مزدوجسعاد بهدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 140495605/09/07 43 مزدوجسميرة قبي

إقليم: القنيطرةإقليم: زاكورة 158299805/09/11 43 مزدوجسميرة بامو

إقليم: القنيطرةإقليم: الرحامنة 158302905/09/11 43 مزدوجزينب بالعطار

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158349205/09/11 43 مزدوجالحداد جميلة

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158366105/09/11 43 مزدوجالغوات عبدالكريم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 158391505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى كطاري

إقليم: القنيطرةإقليم: الحوز 158412905/09/11 43 مزدوججميلة   إزياجن

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158415605/09/11 43 مزدوججهان عواد

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158432505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى الخنافر

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158439805/09/11 43 مزدوجإيمان محبوب

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158458605/09/11 43 مزدوجعثمان اللبار
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158500205/09/11 43 مزدوجزراد انوار

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158500305/09/11 43 مزدوجانوار الزغاري

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158500605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الناصري

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 158539909/12/11 43 مزدوجازهار طلحة

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 158540909/12/11 43 مزدوجزهرة الشلغمي

إقليم: القنيطرةإقليم: شيشاوة 168156101/01/12 43 مزدوجحيطة رشيدة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158362205/09/11 42 مزدوجامجاد العويفي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158394905/09/11 42 مزدوجنادية كطابي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158410505/09/11 42 مزدوجإلهام افقيهي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 155021601/01/10 41 مزدوجنوال البقاق

إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 158023302/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجشكرون سعاد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 130700305/09/03 40 مزدوجطارق    الوهابي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 140141401/01/06 40 مزدوجعبد الرحيم السطي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158316706/09/11 40 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بودرق

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158005402/09/10 39 مزدوجعلء الدين بنعلي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158156002/09/10 39 مزدوجاالتاغىية  منيىر

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158456905/09/11 39 مزدوجالسيودي نزهة
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26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9145316/09/95 38 مزدوججمال داحة

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 104821116/09/96 38 مزدوجمحمد لكنيك

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115738116/09/99 38 مزدوجحسن اسكو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117485306/09/00 38 مزدوجعبدوربه حسناء

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123926806/09/01 38 مزدوجالصادقي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126471713/09/02 38 مزدوجبوعريف خالد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 154947402/09/09 38 مزدوججغرور ايمان

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 154997401/01/10 38 مزدوجبنزوين موسى

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171664303/09/13 38 مزدوجمليكة أعلوش

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 171678503/09/13 38 مزدوجايت بوكايو فدوى

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171711603/09/13 38 مزدوجالسعدية بلويز

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 171730103/09/13 38 مزدوجحفصاء بهالة

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 171731603/09/13 38 مزدوجكوثر بوجريفن

إقليم: القنيطرةإقليم: الحوز 171737203/09/13 38 مزدوج نورة بسككين

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171748103/09/13 38 مزدوجالشرقاوي  آسية

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 171757703/09/13 38 مزدوجنـزهــة دكــالــو

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 171774303/09/13 38 مزدوجالفحل فاطمة الزوهرة
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الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171809203/09/13 38 مزدوجالطاهري مينة

إقليم: القنيطرةإقليم: بولمان 171818303/09/13 38 مزدوجأسماء الجيري

إقليم: القنيطرةإقليم: شيشاوة 171841703/09/13 38 مزدوجكمال قباضي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171852203/09/13 38 مزدوجفاطمة كويسي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171914903/09/13 38 مزدوجفاطمة صلحية

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171921203/09/13 38 مزدوجليلى صولدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126521804/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجالشيخ سومية

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158396205/09/11 37 مزدوجمنال حدين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 158451305/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجموزونة إلهام

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158540309/12/11 37 مزدوجيوسف تيشوة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123611106/09/01 36 مزدوجلطيفة البروزي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140535905/09/07 36 مزدوجربيعة فرتيت

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158380205/09/11 36 مزدوجالرامي بوشرة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 168268104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة البطبوطي

إقليم: القنيطرةإقليم: شيشاوة 168330804/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء حداني

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 168347604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماعيلي فاطمة الزهراء

إقليم: القنيطرةإقليم: اليوسفية 168352204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة اجفيطة
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123758906/09/01 35 مزدوجاليساوي اسية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140103807/09/05 35 مزدوجابتسام  تزارني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140459605/09/07 35 مزدوجمراد شبيه

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140594218/02/08 35 مزدوجالسماعيلي امال

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 168190704/09/12 35 مزدوجهدى عرم

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 168204204/09/12 35 مزدوجسعيد بشير

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 168205804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف بلعودية

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 168210604/09/12 35 مزدوجكريمة  بن خدة

إقليم: القنيطرةإقليم: تطوان 168231804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى بنوش

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 168233004/09/12 35 مزدوجمحمد بورزى

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 168254304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالدريوش عواطيف

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 168255904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الدامر

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 168300304/09/12 35 مزدوجلمياء العمراوي

إقليم: القنيطرةإقليم: إفران 168379404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجماها سعاد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 168437904/09/12 35 مزدوجعفاف طيبي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 140587324/01/08 34 إلتحاق بالزوجةمزدوجخربوش قاسم

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158063502/09/10 34 مزدوجمحمد الحمدوني
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إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158281705/09/11 33 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد علمي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158276205/09/11 32 مزدوجلحسن أيت السي لحسن

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158293205/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة أيـــــــــوب

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158302205/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجإمان بلعباس

إقليم: القنيطرةإقليم: الرحامنة 158302705/09/11 32 مزدوجمحمد بلعسري

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158389005/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الدريسي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158398205/09/11 32 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضى حليمي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158410905/09/11 32 مزدوجعماد شكري

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158411205/09/11 32 مزدوجايمان المزهد

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158419005/09/11 32 مزدوجكريم جنان

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158437105/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسلمى ليخيي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158449105/09/11 32 مزدوجمحمد كطابي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158472905/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية شالح

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 168281804/09/12 32 مزدوجفاطمة الزهراء الحسوني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 155040001/01/10 31 مزدوجعبد الفتاح الوردي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 171839603/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة  جبيلو

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171962202/09/14 31 مزدوجصفاء عباسي
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إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171993402/09/14 31 مزدوجنوفسة بحو

إقليم: القنيطرةإقليم: شيشاوة 171997902/09/14 31 مزدوجبشكاوي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172005802/09/14 31 مزدوجنزهة  بنحجو

إقليم: القنيطرةإقليم: زاكورة 172009402/09/14 31 مزدوجام زينب برتيعة

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 172023402/09/14 31 مزدوجأمينة بوزكاغ

إقليم: القنيطرةإقليم: الحوز 172034202/09/14 31 مزدوجمحمد دحماني

إقليم: القنيطرةإقليم: جرسيف 172039702/09/14 31 مزدوجالدرعي رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172062002/09/14 31 مزدوجنجوى الحصايري

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 172089602/09/14 31 مزدوجفرسي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: الدريوش 172094702/09/14 31 مزدوجكوثر اكسيم

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172115502/09/14 31 مزدوجعائشة قاسمي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172119602/09/14 31 مزدوجامباركة  خليل

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172128702/09/14 31 مزدوجفاطمة لكحل

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172141302/09/14 31 مزدوجنجية مفتاح

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 172165902/09/14 31 مزدوجالرحالي الخياطي

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 172189802/09/14 31 مزدوجيوسف الواري

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172193602/09/14 31 مزدوجمريم زنوحي
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إقليم: القنيطرةعمالة: الصخيرات  - تمارة 86408521/09/83 30 مزدوجنعيمة حنكير

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 126959112/09/02 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة صوصي علوي

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 140676805/09/08 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الحلوي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 171825603/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمنال حمري

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 171850903/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجخويا الهام

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 171918303/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر السللي

إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 171922303/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس الصريدى

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171672403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة عدو

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 171763303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة الحمر

إقليم: القنيطرةإقليم: قلعة  السراغنة 140034607/09/05 28 إلتحاق بالزوجمزدوججناح سعاد

إقليم: القنيطرةإقليم: الصويرة 155080901/01/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى بعدان التباري

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158485805/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد بنداود

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 171708303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال بصلي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 171732303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبوقستال السعدية

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171825803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالحناتي مجدة

إقليم: القنيطرةإقليم: الحوز 171847903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان خليل

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 171904603/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء الرايس
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إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 168420704/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الرموز

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 171761903/09/13 24 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء المجلي

إقليم: القنيطرةإقليم: شيشاوة 172027102/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجشنشان بوشعيب

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172034002/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجصالح دهمالي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 172188702/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجطويبي لمياء

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 172057102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحاج

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 172143902/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجمعتصم هاجر

إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 172033302/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة دادة

إقليم: القنيطرةإقليم: جرسيف 172046102/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمرزوقة العزيزي

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 172065902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان الخنشوفي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 172082102/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال ساهلي

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 172182702/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة اصتوكي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 157977102/09/10 19 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة احناف

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 175301802/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجحكم عبد العزيز

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 175329202/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الحبوسي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 140533505/09/07 15 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة النحينيح

إقليم: القنيطرةإقليم: بولمان 175277102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيقة المرنيسي
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إقليم: القنيطرةإقليم: قلعة  السراغنة 175297202/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجهند غالمي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 175338302/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى ماموش

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 175362602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالراضي فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 171864803/09/13 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة اللويز

إقليم: القنيطرةإقليم: طاطا 175210902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة ازوض

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 175232402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة بوفلجا

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 175274302/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد الخضار

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 175331502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجأوميمة لمحندي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 175325802/09/15 12 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان كريكش

إقليم: الخميساتإقليم: صفرو 38326617/09/90 179 أقدمية 20 سنةمزدوج وليم مليكة

إقليم: الخميساتإقليم: العيون 15362516/09/82 178 أقدمية 20 سنةمزدوجبوضار ادريس

إقليم: الخميساتإقليم: جرسيف 104623616/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالودغيري محمد

إقليم: الخميساتإقليم: الدريوش 104861216/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبوت كمال

إقليم: الخميساتإقليم: شتوكة آيت باها 38024617/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد زياني

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي افني 111809516/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد شاكر

إقليم: الخميساتإقليم: بنسليمان 35886817/09/90 151 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد   بيا

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 77617416/09/91 151 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العالي الخليفي
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إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 112327916/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد تورى

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 111361116/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجسميرة سعيدي

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 31756616/09/88 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبعزيز عبد الرحمان

إقليم: الخميساتإقليم: سطات 104600216/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المطلب بنتهامي

إقليم: الخميساتإقليم: شتوكة آيت باها 111815416/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد النعيم

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 112332516/09/98 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجطارق ونزارني

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 104460216/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجزكارية المخنطر

إقليم: الخميساتإقليم: بولمان 104676716/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوججمال  بوحفاظ

إقليم: الخميساتإقليم: خنيفرة 104658416/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعبيد مراد

إقليم: الخميساتإقليم: شتوكة آيت باها 112327416/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سعيدي

إقليم: الخميساتإقليم: قلعة  السراغنة 112333016/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجغوتا محمد

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 117686006/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالصغير نورالدين

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 117985906/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد حنين

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 111812816/09/97 134 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد  بنسالم

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي افني 115735916/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان الورضي

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 117449106/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة الفزازي

إقليم: الخميساتإقليم: ميدلت 24143817/09/84 132 أقدمية 12 سنةمزدوجزواكي عائشة
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إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 104741916/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد لبريني

إقليم: الخميساتإقليم: ميدلت 111782316/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاكرسي عدي

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 112288616/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالسريري سعيد

إقليم: الخميساتإقليم: كلميم 123560706/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالشرابي جواد

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 117373106/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجآمال الرحماوي

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 117755306/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجنزار لحسيني

إقليم: الخميساتعمالة: طنجة - أصيل 9111416/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بونعيم

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 104417216/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف اعبيزا

إقليم: الخميساتإقليم: شتوكة آيت باها 104744716/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن القاسمي

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 123850506/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمعجيط جمال

إقليم: الخميساتإقليم: كلميم 123868106/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمي فاطمة الزهراء

إقليم: الخميساتإقليم: السمارة 8941016/09/95 126 أقدمية 20 سنةمزدوجقشوش اسماعيل

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 111815116/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجأبيشي رشيد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 123884406/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوججيهان وعسو

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 126449002/10/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبن قاس عبدالصمد

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 126969101/10/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمراد طالع

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 115436316/09/99 123 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف توفيق
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إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 123516506/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجبودي عبدالرزاق

إقليم: الخميساتإقليم: خنيفرة 123756713/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجإخمي حسن

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 9182016/09/95 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا عزي اشوت

إقليم: الخميساتإقليم: تنغير 118006211/09/00 121 أقدمية 12 سنةمزدوجأزايد احمد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 123589806/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحكيمة العبديوي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 117292006/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعدنان محمد

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 118013806/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجزهرة سباعي

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 123813506/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد لعرج

إقليم: الخميساتعمالة: سل 86194611/10/82 118 أقدمية 20 سنةمزدوجشكر ا فتيحة

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 115449516/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بورزاح

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 115574616/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد دحاحو

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 126800804/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجلفداوي نورة

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 130758405/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين خلوق

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 104863316/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر العماريين

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 117460106/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجحمادي الهاشمي

إقليم: الخميساتإقليم: شتوكة آيت باها 117919006/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد حرشاوي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 123905506/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجقدي جواد
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إقليم: الخميساتإقليم: الرحامنة 5838816/09/94 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا بويش

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 112336416/09/98 112 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد الحبشي

إقليم: الخميساتإقليم: تنغير 123616913/09/01 111 مزدوجكوثر الكماضي

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 112292716/09/98 110 أقدمية 12 سنةمزدوجنوال بوخدمي

إقليم: الخميساتإقليم: بولمان 5991016/09/94 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد قربيش

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 111977316/09/98 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالشجاعي سعيد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 117327911/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد بادو

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 130632605/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمونير بوسعدان

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 136824007/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجلبنى بن مولي

إقليم: الخميساتإقليم: السمارة 73509716/09/93 108 أقدمية 12 سنةمزدوجبادو محمد

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 115363116/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجصدراتي معروف لطيفة

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 130657905/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجالعبودي فاطمة

إقليم: الخميساتإقليم: جرسيف 126417804/09/02 105 مزدوجصراح بلدي

إقليم: الخميساتإقليم: طانطان 123405006/09/01 104 أقدمية 12 سنةمزدوجايت بالخضير     محمد

إقليم: الخميساتعمالة: الصخيرات  - تمارة 77425116/09/91 102 مزدوججميلة بارودي

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 111876716/09/98 102 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة الحايل

إقليم: الخميساتإقليم: خنيفرة 6404816/09/95 101 أقدمية 12 سنةمزدوجهرواني نور الدين
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إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 6358016/09/95 100 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد لهوير

إقليم: الخميساتإقليم: شتوكة آيت باها 115682116/09/99 100 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة عنان

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 123738006/09/01 100 أقدمية 12 سنةمزدوجحرودي حنان

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 112058716/09/98 99 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء ركالة

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 130769305/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمريمى العيسي

إقليم: الخميساتإقليم: الحوز 136792507/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم أوقدي

إقليم: الخميساتإقليم: العيون 17714211/10/83 98 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوتلين

إقليم: الخميساتعمالة: فاس 111775716/09/97 98 أقدمية 12 سنةمزدوجبهية البراني

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 115444016/09/99 93 مزدوجاهطيط ادريس

إقليم: الخميساتإقليم: السمارة 126511404/09/02 93 أقدمية 12 سنةمزدوجشهبون فاطمة

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 130691905/09/03 91 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة المبطول

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 139937707/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجبن قاسم فريد

إقليم: الخميساتإقليم: تطوان 130569205/09/03 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام أقديم

إقليم: الخميساتإقليم: تنغير 126449904/09/02 87 مزدوجبن لحسن محمد

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 140052707/09/05 87 مزدوجلمريني نجية

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 111874216/09/98 86 مزدوجزينب العتباني

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 123741906/09/01 85 مزدوجهشام رشدي
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إقليم: الخميساتإقليم: وزان 126520704/09/02 85 مزدوجرشيد  شباب

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 140567611/02/08 85 مزدوجعبد السلم نوالي

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 140584512/02/08 85 مزدوجامزوار زهرة

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 140590124/01/08 85 مزدوجالفجري بنعيسي

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 115889816/09/99 84 مزدوجهاشمي لل زينب

إقليم: الخميساتعمالة: مكناس 123675214/09/01 83 مزدوجاليوسفي سيهام

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 140602823/01/08 83 مزدوجفاطنة بوتكنيوي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 126569904/09/02 81 مزدوجفريد البدراوي

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 140603923/01/08 81 مزدوجشطو فاطمة

إقليم: الخميساتعمالة: سل 20587321/09/83 80 مزدوجالمصطفى صدوق

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 112206116/09/98 77 مزدوجالمنصوري رشيد

إقليم: الخميساتإقليم: تنغير 130862305/09/03 77 مزدوجزكاغ ادريس

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 140527805/09/07 77 مزدوجمريم العهد

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 140647705/09/08 77 مزدوجبنلعربي عبد الله

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 154847525/11/08 77 مزدوجحفيظة رقباش

إقليم: الخميساتإقليم: تنغير 154849626/12/08 77 مزدوجالعربي تزاني

إقليم: الخميساتإقليم: إفران 118007606/09/00 76 مزدوجومساهل توفيق
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إقليم: الخميساتإقليم: إفران 123776213/09/01 76 مزدوجمريم كنوش

إقليم: الخميساتإقليم: وادي الذهب 140161006/09/06 76 مزدوجلمياء بنيدير

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 140494705/09/07 75 مزدوجحليمة واحماد

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 117397218/09/00 73 مزدوجمحمد أخاتار

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 140167106/09/06 73 مزدوجحسناء شطار

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 140510605/09/07 71 مزدوجأمل  علوان

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 5985116/09/94 69 مزدوجمحمد عزوز

إقليم: الخميساتإقليم: العرائش 117629306/09/00 69 مزدوجزهير العثماني

إقليم: الخميساتعمالة: مراكش 126916004/09/02 69 مزدوجالرحيوي    رشيد

إقليم: الخميساتإقليم: العرائش 130626905/09/03 69 مزدوجبولهري ادريس

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 154840429/11/08 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد فوغالي

إقليم: الخميساتإقليم: ميدلت 154948802/09/09 69 مزدوجأسماء صادق

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 154956402/09/09 69 مزدوجالمنقوش يوسف

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 154981801/01/10 69 مزدوجاملح بنعيسى

إقليم: الخميساتإقليم: تنغير 154985501/01/10 69 مزدوجعسي حسن

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 155056201/01/10 69 مزدوجحجاجي رشيد

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 155091602/09/09 69 مزدوجاوقسو المصطفى
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 126688304/09/02 67 مزدوجليلى كور

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 140466305/09/07 67 مزدوجزهور اليوسفي

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 140513805/09/07 67 مزدوجصفاء بشطيط

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 140630905/09/08 67 مزدوجأمزيغ عبد السلم

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 140679705/09/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى  الجو هاري

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 140695505/09/08 67 مزدوجالراجي عبد الواحد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 117764906/09/00 61 مزدوجعبد الرحمان ازروال

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 123988306/09/01 61 مزدوجزوين محمد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 126717304/09/02 61 مزدوجاحمد   حزاف

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 126987504/09/02 61 مزدوجأسماء زعاري

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 136712707/09/04 61 مزدوجعسيسو المعطي

إقليم: الخميساتإقليم: العرائش 136862007/09/04 61 مزدوجلعروصي هشام

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 154996901/01/10 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنيادين حميد

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158000202/09/10 61 مزدوجبخو عبد الرحيم

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158118002/09/10 61 مزدوجنورة مرزاق

إقليم: الخميساتإقليم: تطوان 158166202/09/10 61 مزدوجالزيتوني فوزية

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 168114401/03/11 61 مزدوجاسماعيل الحوماني
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 136787908/09/04 60 إلتحاق بالزوجمزدوجاوعل صفاء

إقليم: الخميساتإقليم: الرحامنة 140166506/09/06 60 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بريدي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 140620005/09/08 59 مزدوجعبد المجيد مزيان

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 154894202/09/09 59 مزدوج فيروز مبدوع

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 155015301/01/10 59 مزدوجسعيدة القادري

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 155017301/01/10 59 مزدوجسعيد العموري

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 154882502/09/09 57 مزدوجكراوي خولة

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 154955602/09/09 57 مزدوجرشيدة أمجريسي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 154956902/09/09 57 مزدوجوفاء مشطون

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 117514306/09/00 56 مزدوجعبد الجليل البقالي

إقليم: الخميساتإقليم: كلميم 126675004/09/02 55 مزدوجفاتح حياة

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 136785207/09/04 54 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن نحال

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 155011401/01/10 54 مزدوجالدرازي      المختار

إقليم: الخميساتإقليم: الحوز 130713605/09/03 53 مزدوجحنان الزيدي

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 139938507/09/05 53 مزدوجمحمد بن عبد ا

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 158279805/09/11 53 مزدوجا قديم حيات

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158283905/09/11 53 مزدوجحنان أمرموش
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إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158296405/09/11 53 مزدوجبعنة بوعزة

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158439305/09/11 53 مزدوجسناء معرير

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 168085901/01/12 53 مزدوجفاطمة أجردي

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 168096305/09/11 53 مزدوجسعاد بنملوك

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 168096705/09/11 53 مزدوجنادية بنطيبي

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 168104701/01/12 53 مزدوجالمحجوب شلح

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 168112305/09/11 53 مزدوجالغالي خليد

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 168125402/09/11 53 مزدوجحدو بوعزة محمد

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 168131205/09/11 53 مزدوججيودي عز الدين

إقليم: الخميساتإقليم: الحوز 168136101/01/12 53 مزدوجنزهة العمرى

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 168145101/01/12 53 مزدوجاوبلل حفيظة

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 168145905/09/11 53 مزدوجعائشة وحمي

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 168146501/01/12 53 مزدوجعائشة أجرو

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 6383616/09/95 51 مزدوجخديجة ميسيوي

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 140079607/09/05 51 مزدوجاسماء اولد يحيى

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 140106907/09/05 51 مزدوجالياس يقين

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 140475905/09/07 51 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة فضل ا
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158002802/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بلوى

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158035002/09/10 51 مزدوجوفاء الحومة

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158059702/09/10 51 مزدوجمجدة  العساوي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158083302/09/10 51 مزدوجعباس هناوي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158108002/09/10 51 مزدوجلقمان مارية

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168139901/03/11 51 مزدوجحليمة منان

إقليم: الخميساتإقليم: الحاجب 104758616/09/96 50 مزدوجعربات عبدالحق

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 140665505/09/08 49 مزدوجعبدالغني الشيخي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 154956002/09/09 48 مزدوجمراد الديكة

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 158116202/09/10 48 مزدوجغزلن مزكاد

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 154956202/09/09 47 مزدوجحنان البقالي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 154972201/01/10 47 مزدوجأمينة أبو الليث

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 157982802/09/10 47 مزدوجرشيد خريبش

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 158465805/09/11 46 مزدوجاقدور محمد

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158497005/09/11 46 مزدوجالمكليف يوسف

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 168138305/09/11 46 مزدوجمصطفى مهروق

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي سليمان 115448616/09/99 45 مزدوجالطاهري كريم
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 118068306/09/00 45 مزدوجالمسناوي إيمان

إقليم: الخميساتإقليم: صفرو 140503405/09/07 45 مزدوجزين العابدين غزلن

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 140519505/09/07 45 مزدوجاسماعيل بو هل

إقليم: الخميساتإقليم: خنيفرة 168181204/09/12 45 مزدوجفاطمة ألمو

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 168256404/09/12 45 مزدوجالهام الضحى

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168386404/09/12 45 مزدوجأيوب مدغى

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 168443504/09/12 45 مزدوجفدوى طحشة

إقليم: الخميساتإقليم: بولمان 158385405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالزكري فاطمة

إقليم: الخميساتإقليم: قلعة  السراغنة 136742317/09/04 43 مزدوجالعوني حنان

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158005202/09/10 43 مزدوجبنعايد مراد

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158271105/09/11 43 مزدوجيونس عيدون

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158342405/09/11 43 مزدوجأنس الجيت

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158420405/09/11 43 مزدوجفاطيمة قداير

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 158433805/09/11 43 مزدوجرشيدة  لمليتي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158499005/09/11 43 مزدوجزكية كوريغا

إقليم: الخميساتإقليم: اليوسفية 158501205/09/11 43 مزدوجالزوهرة شراج

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 168097005/09/11 43 مزدوجبن ازا فتيحة
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إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 168101101/01/12 43 مزدوجبولل يامنة

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 168127505/09/11 43 مزدوجالهام حريري

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 168138801/01/12 43 مزدوجمرزوقي خديجة

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 168143401/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة انهموشة

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 168146605/09/11 43 مزدوجعبد العزيز أوقسو

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168151201/03/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة صوينية

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 168154605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالزناكي ليلى

إقليم: الخميساتإقليم: أسا - الزاك 168458901/03/11 43 مزدوجعبدا بنعل

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 154988201/01/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة باعسين

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158345005/09/11 42 مزدوجالبعلولي عبد الحفيظ

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 123553006/09/01 41 مزدوجعبد الرحيم شاكري

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 154957102/09/09 41 مزدوجالركيبى محمد

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 157971602/09/10 40 مزدوجعابيد محمد

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168259904/09/12 40 مزدوجمنى العيساوي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 157998202/09/10 39 مزدوجمحمد بنوزكري

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158102502/09/10 39 مزدوجهشام البزيوي

إقليم: الخميساتإقليم: ميدلت 168231104/09/12 39 مزدوجعز الدين بومغادر
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إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 15352616/09/82 38 مزدوجمحمد الخياط

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 111813616/09/97 38 مزدوجالدريسي مولي  سعيد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 130758905/09/03 38 مزدوجمحمد خربوش

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 155030001/01/10 38 مزدوجالمصطفى القتيبي

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 171665303/09/13 38 مزدوجاعزيزى اسماعيل

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171670403/09/13 38 مزدوجحكيم عشاق

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 171687603/09/13 38 مزدوجأحمد الغطوسي

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 171689903/09/13 38 مزدوجهاجر أمجود

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 171693403/09/13 38 مزدوجأحمد أنجروم

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171717603/09/13 38 مزدوجإنصاف بنحمي

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 171723503/09/13 38 مزدوجعبد ا بيرش

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 171766503/09/13 38 مزدوجعلي العونات

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 171775903/09/13 38 مزدوجرشيد الغريسي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171786903/09/13 38 مزدوجفاطمة المعطاوي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171789703/09/13 38 مزدوجعبد الرحيم المكاوي

إقليم: الخميساتإقليم: الحوز 171805603/09/13 38 مزدوجحفيظة الريحاني

إقليم: الخميساتإقليم: الدريوش 171843503/09/13 38 مزدوجقجوان سماعيل
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إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 171874003/09/13 38 مزدوجملهوف عبد العزيز

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171877303/09/13 38 مزدوجمهمدينا نادية

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171894303/09/13 38 مزدوجحفيظة أوبلل

إقليم: الخميساتإقليم: الحوز 171896203/09/13 38 مزدوجلكبيرة أغالم

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171901103/09/13 38 مزدوجخديجة  قندوسي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171906203/09/13 38 مزدوجرزق ا خديجة

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171916503/09/13 38 مزدوجنجاة صرحان

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171917903/09/13 38 مزدوجرشيد سجاري

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171937803/09/13 38 مزدوجحفيضة زيات

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171938103/09/13 38 مزدوجالسعدية الزين

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158460305/09/11 36 مزدوجاوعيسى محمد

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 158510709/12/11 36 مزدوجاحتروف عبداللطيف

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 168124801/01/12 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى حبشان

إقليم: الخميساتإقليم: سطات 168337004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة حنضور

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 168175604/09/12 35 مزدوجايت الطالب محسن

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168187304/09/12 35 مزدوجياسين عنفيفن

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 168215304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن بن خلوق
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إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168216004/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالعالي بنناجي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 168225104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بوغنزي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168261004/09/12 35 مزدوجا شرف  العل لي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168315904/09/12 35 مزدوجزكريا ء  الصغير

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 168316604/09/12 35 مزدوجيمنة الصليح

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 168395404/09/12 35 مزدوجامين موساوي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 168400004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر الناجي

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 168428404/09/12 35 مزدوجيوسف صلي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 157992102/09/10 34 مزدوجسمية عطيفي

إقليم: الخميساتإقليم: تطوان 158447705/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم محيطو

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 171733103/09/13 32 إلتحاق بالزوجمزدوجضريفة بوقيش

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 171810003/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجالتهامي نجوى

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171962802/09/14 31 مزدوجنجاة عبد اللوي

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 171970002/09/14 31 مزدوجزينبة احماموش

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171987702/09/14 31 مزدوجسميحة عطار

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171995402/09/14 31 مزدوجموسى بلوى

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171996202/09/14 31 مزدوجخديجة برهون
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إقليم: الخميساتإقليم: الدريوش 172005302/09/14 31 مزدوجالكبير بندان

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172005902/09/14 31 مزدوجحليمة بنهماشت

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 172006702/09/14 31 مزدوجبنقدا فاطمة

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172008302/09/14 31 مزدوجلطيفة بنيحيى

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172014202/09/14 31 مزدوجسامية بغدادي

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 172015902/09/14 31 مزدوجاحمد بويسحاق

إقليم: الخميساتإقليم: الحوز 172019502/09/14 31 مزدوجحسنة بوراس

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172025802/09/14 31 مزدوجشاهيد خذيجة

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172037902/09/14 31 مزدوجادريسية اظريف

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172042602/09/14 31 مزدوجبشرى العلوي البلغيثي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172071502/09/14 31 مزدوجليلى المساوي

إقليم: الخميساتإقليم: جرسيف 172078902/09/14 31 مزدوجوردة الوردي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172081102/09/14 31 مزدوجالبوشتاوية  الريحاني

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172093802/09/14 31 مزدوجعائشة غرابي

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 172095002/09/14 31 مزدوجمحمد كاز

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 172124202/09/14 31 مزدوجرشيد لعموميى

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172128002/09/14 31 مزدوجرجاء لهراوي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الخميساتإقليم: الدريوش 172134102/09/14 31 مزدوجنعيمة الودغيري

إقليم: الخميساتإقليم: جرسيف 172136102/09/14 31 مزدوجعيادة المشاط

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172160402/09/14 31 مزدوجفاطمة أوحدو

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172167002/09/14 31 مزدوجنعيمة  الرامي

إقليم: الخميساتإقليم: الدريوش 172188902/09/14 31 مزدوجرجاء تومي

إقليم: الخميساتإقليم: العرائش 171716703/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بنداودي

إقليم: الخميساتإقليم: الجديدة 158411105/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان شعيبة

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168250104/09/12 29 مزدوجنجيب الضو

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 171826503/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسماعيل حرقاس

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 171843903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجزهراء قنفور

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 171909403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسعدي عائشة

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 120427103/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام لحصيني

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 140580424/01/08 28 مزدوجللة خديجة اشير

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158105802/09/10 28 مزدوجلقصيور فدوى

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 158168902/09/10 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوعزة كروم

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 171723903/09/13 28 مزدوجمحمد بيتش

إقليم: الخميساتإقليم: ميدلت 171730003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة بوهيلي
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إقليم: الخميساتإقليم: وزان 171763503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالعيساوي حسناء

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 171772203/09/13 28 مزدوجالبوباري عبد العزيز

إقليم: الخميساتعمالة: أكادير  إدا وتنان 171776403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الهاشمي

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 171784603/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجالخلدي علي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171786303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان القرشي

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 171788103/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد المحجوب

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 171830103/09/13 28 مزدوجاحمايس جمال

إقليم: الخميساتإقليم: اليوسفية 171831303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحوري حفيظة

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 171841203/09/13 28 مزدوججو حسن

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 171853403/09/13 28 مزدوجبوعزة لعسيري

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171855303/09/13 28 مزدوجسمية لحباب

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 171861703/09/13 28 مزدوجلغليمي سعيد

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 171938303/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزراري سعيد

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 158323405/09/11 27 مزدوجبورعدى محمد

إقليم: الخميساتإقليم: الرحامنة 158383305/09/11 27 مزدوجبشرى الصديقي

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 171835903/09/13 24 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة ادريسي

إقليم: الخميساتإقليم: اليوسفية 172116502/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة كمال
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إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 171905303/09/13 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالرتبي بشرى

إقليم: الخميساتإقليم: جرسيف 171987402/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي ادريس عتيقي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 172103402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة حرشوي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 172109102/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجادو لحيان خديجة

إقليم: الخميساتإقليم: الرحامنة 172117902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة كاسي

إقليم: الخميساتإقليم: ميدلت 172603902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالفزازى  حنان

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 130685405/09/03 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالجلولي فاطمة

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 139946315/09/05 21 مزدوجرجاء برنيشي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 171969802/09/14 21 مزدوجأحجرير حسن

إقليم: الخميساتإقليم: الحوز 171986602/09/14 21 مزدوجسعيد أستور

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172021002/09/14 21 مزدوجرشيد بوستة

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172035302/09/14 21 مزدوجسعيد داودي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 172040002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطيمة العسري

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 172049402/09/14 21 مزدوجفؤاد  البروحي

إقليم: الخميساتإقليم: شيشاوة 172049802/09/14 21 مزدوجعبد الخالق البوشيخي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 172058902/09/14 21 مزدوجفاطمة الحناوي

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 172081402/09/14 21 مزدوج الرامي ابراهيم
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إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172083502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجادريسية السرغيني

إقليم: الخميساتإقليم: الرحامنة 172137102/09/14 21 مزدوجبديعة مهار

إقليم: الخميساتإقليم: ورزازات 172139402/09/14 21 مزدوجمنية منصوري

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172162702/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة أولحفيان

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 172162802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اولحاج

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172183002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء طبخا

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 172194602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالزين فاطمة الزهراء

إقليم: الخميساتإقليم: العرائش 172110802/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية عمران

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 171902103/09/13 18 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الصمد ربيعي

عمالة: الرباطإقليم: آسفي 20688921/09/83 193 أقدمية 20 سنةمزدوجالغلة عبد اللطيف

عمالة: الرباطإقليم: تازة 77499616/09/91 179 أقدمية 20 سنةمزدوجعروس عبد الرحيم

عمالة: الرباطإقليم: تازة 77584116/09/91 173 أقدمية 20 سنةمزدوجرحمة بن قاسم

عمالة: الرباطإقليم: وزان 94974816/09/79 170 أقدمية 20 سنةمزدوجبهيجة بنسليمان

عمالة: الرباطإقليم: ورزازات 73772016/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا ايت بوي

عمالة: الرباطإقليم: بنسليمان 23851317/09/84 163 أقدمية 20 سنةمزدوجإبراهيم قنيبو

عمالة: الرباطإقليم: الجديدة 73918216/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجسليمان اجريدي

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 112244716/09/98 140 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة البركاوي
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عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 73916016/09/93 139 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزاكي يوسف

عمالة: الرباطإقليم: آسفي 35780916/09/89 138 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة مصلح

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 86506216/09/85 135 أقدمية 20 سنةمزدوجالمزاري خديجة

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 5836216/09/94 134 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد عدنان

عمالة: الرباطإقليم: آسفي 6354116/09/95 134 إلتحاق بالزوجمزدوجايت لحمادي سامية

عمالة: الرباطإقليم: بولمان 35428516/09/89 134 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة سخسوخ

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 6346516/09/95 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بودحيم

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 83313213/12/93 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجسيدي حسن الدريسي

عمالة: الرباطإقليم: العرائش 111684316/09/97 129 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى علوي

عمالة: الرباطإقليم: تنغير 73915216/09/93 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجالرجراجي إبراهيم

عمالة: الرباطعمالة: سل 33780516/09/88 124 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الخمسي

عمالة: الرباطإقليم: الصويرة 115786116/09/99 123 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى بنزوين

عمالة: الرباطعمالة: سل 6146518/01/95 122 أقدمية 20 سنةمزدوجبنخلوق فتيحة

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 28810016/09/86 122 أقدمية 20 سنةمزدوجاكرام ادريس

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 37781317/09/90 122 أقدمية 20 سنةمزدوجلعبويدي نادية

عمالة: الرباطإقليم: سطات 77605616/09/91 122 أقدمية 20 سنةمزدوجامينة بنحميدة

عمالة: الرباطعمالة: سل 87492519/12/85 122 أقدمية 20 سنةمزدوجناجية البراقزي
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عمالة: الرباطإقليم: تاونات 123495606/09/01 121 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى بنمداني

عمالة: الرباطعمالة: سل 70752216/09/95 115 إلتحاق بالزوجمزدوجامنة البوخاري

عمالة: الرباطعمالة: سل 23849001/10/83 114 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد العوفير

عمالة: الرباطإقليم: الرحامنة 104617816/09/96 113 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الغزواني

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 104585816/09/96 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لماغي

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 104620216/09/96 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لعراجي

عمالة: الرباطإقليم: تنغير 130666805/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجالبهجة مونية

عمالة: الرباطإقليم: قلعة  السراغنة 117364606/09/00 107 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة شبلي

عمالة: الرباطإقليم: قلعة  السراغنة 136847207/09/04 103 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى هرارش

عمالة: الرباطعمالة: سل 71818805/10/92 102 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى الوفائي

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 5613516/09/94 101 إلتحاق بالزوجمزدوجاكريمو حسنة

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 104491316/09/96 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الوهاب المعزي

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 104859716/09/96 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوشعيب سنضاضي

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 115370516/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اكيا

عمالة: الرباطإقليم: خنيفرة 130568418/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجاجريلي فاطمة

عمالة: الرباطإقليم: إفران 136706907/09/04 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجيونس اللساق

عمالة: الرباطإقليم: تازة 136734407/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجدهشور ماجدولين

350



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: الرباطإقليم: الحوز 136870007/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان سيسان

عمالة: الرباطإقليم: تارودانت 136835407/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم فصكي

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 83305220/12/93 99 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة الخيالي

عمالة: الرباطإقليم: الحوز 123483706/09/01 99 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى بنعلي

عمالة: الرباطإقليم: تاونات 126467804/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  بلخريف

عمالة: الرباطإقليم: سيدي بنور 126649512/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوجالناوي بوشرى

عمالة: الرباطإقليم: الحسيمة 136733207/09/04 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجابريك عبد الوهاب

عمالة: الرباطإقليم: زاكورة 126344412/09/02 97 إلتحاق بالزوجمزدوجاحميدي غنيمة

عمالة: الرباطعمالة: سل 76646316/09/91 95 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة بوتا

عمالة: الرباطإقليم: شيشاوة 130859705/09/03 95 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم زرقي

عمالة: الرباطإقليم: الحوز 117636306/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى الزحولي

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 5864916/09/94 93 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة أبطان

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 115357216/09/99 93 إلتحاق بالزوجمزدوجقدوري مونية

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 117489706/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجايت ابا فاطمة

عمالة: الرباطإقليم: ميدلت 123377706/09/01 93 إلتحاق بالزوجمزدوجعامري ميمونة

عمالة: الرباطعمالة: سل 111396216/09/97 92 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الكوهن

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 111872116/09/98 92 إلتحاق بالزوجمزدوجازهاري حنان
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عمالة: الرباطإقليم: تاونات 139979307/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى الزهري

عمالة: الرباطإقليم: شفشاون 140091615/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالصحراوي آمال

عمالة: الرباطإقليم: الرشيدية 123730706/09/01 90 إلتحاق بالزوجمزدوجحميدي علوي زينب

عمالة: الرباطإقليم: سيدي قاسم 117425611/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجبنجدو وفاء

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 117971606/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجصويلح كنزة

عمالة: الرباطإقليم: الصويرة 130607705/09/03 89 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية بن مالك

عمالة: الرباطعمالة: سل 115350816/09/99 88 إلتحاق بالزوجمزدوججبران فتيحة

عمالة: الرباطعمالة: إنزكان ايت ملول 111614416/09/97 86 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية إزللن

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 115417416/09/99 86 إلتحاق بالزوجمزدوجالخنشولي حنان

عمالة: الرباطإقليم: الرشيدية 126455704/09/02 85 إلتحاق بالزوجمزدوجبنسعيد هند

عمالة: الرباطإقليم: شيشاوة 140195906/09/06 81 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية جغميم

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 127000504/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة زين الدين

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 123738406/09/01 78 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغني الحارتي

عمالة: الرباطإقليم: تطوان 111646516/09/97 77 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة الدرداك

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 123882806/09/01 77 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفية اعلم

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 126641904/09/02 77 إلتحاق بالزوجمزدوجالوارم زهرة

عمالة: الرباطإقليم: تاونات 140063007/09/05 77 إلتحاق بالزوجمزدوجفرح مزوش
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عمالة: الرباطإقليم: سيدي سليمان 123711206/09/01 76 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية غطيسي

عمالة: الرباطإقليم: تاوريرت 126324304/09/02 76 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء            ابرشان

عمالة: الرباطإقليم: الدريوش 140510905/09/07 76 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى امحند

عمالة: الرباطعمالة: سل 17193116/09/82 72 إلتحاق بالزوجةمزدوجالقزايني رشيد

عمالة: الرباطإقليم: شتوكة آيت باها 126902704/09/02 71 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسماعيل أموسى

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 115367616/09/99 70 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد موسى

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 115477016/09/99 70 إلتحاق بالزوجمزدوجرجا  بشرى

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 117632506/09/00 70 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية الواسع

عمالة: الرباطعمالة: سل 126330904/09/02 70 إلتحاق بالزوجمزدوجابو زكري صفاء

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 126909304/09/02 70 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى قسود

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 126984004/09/02 70 إلتحاق بالزوجمزدوجيعيش ثورية

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 9093716/09/95 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحمان أقر

عمالة: الرباطعمالة: سل 126376204/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجأمركاس حبيبة

عمالة: الرباطإقليم: ورزازات 130644416/09/03 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالشكر فاطمة

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 136878707/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان زكعوش

عمالة: الرباطإقليم: وادي الذهب 139959807/09/05 69 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم شعبان

عمالة: الرباطإقليم: تارودانت 140480405/09/07 69 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية الحوراني
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عمالة: الرباطإقليم: الدريوش 140554005/09/07 69 إلتحاق بالزوجمزدوجقدار سليمة

عمالة: الرباطإقليم: إفران 130766005/09/03 68 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء لشهب

عمالة: الرباطإقليم: الرشيدية 140624605/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجأحبوب أمينة

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 154830403/12/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجبنبوشعيب نعيمة

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 123880006/09/01 67 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة وهبي

عمالة: الرباطإقليم: وزان 126396104/09/02 67 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيق إيمان

عمالة: الرباطإقليم: الصويرة 140732705/09/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجاكرام ميسور

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 136782607/09/04 65 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم نصري

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 104713216/09/96 64 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال نيازي

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 115893116/09/99 63 إلتحاق بالزوجمزدوجالعياشي ناجية

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 115352616/09/99 62 إلتحاق بالزوجمزدوجالفقير فوزية

عمالة: الرباطإقليم: طاطا 123501006/09/01 62 إلتحاق بالزوجمزدوجبن التاج فوزية

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 123665706/09/01 61 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان المزابي

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 123708306/09/01 61 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة كمرة

عمالة: سلإقليم: تنغير 25866016/09/85 227 أقدمية 20 سنةمزدوجملولي عبد الحق

عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 17492821/09/83 217 أقدمية 20 سنةمزدوجبوجمعة لمصوب

عمالة: سلإقليم: تاونات 17451421/09/83 215 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالرحيم اجبيلو
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عمالة: سلإقليم: بنسليمان 16417615/10/81 197 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الكناوي

عمالة: سلإقليم: تنغير 37834917/09/90 197 أقدمية 20 سنةمزدوجغياتي فوزية

عمالة: سلإقليم: تازة 88784216/09/88 195 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة لعبيدي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 25845016/09/85 191 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بن عبد ا

عمالة: سلإقليم: تنغير 23876717/09/83 181 أقدمية 20 سنةمزدوجالمرضي احمد

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 35877617/09/90 169 أقدمية 20 سنةمزدوجالناجي فاطمة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 74085016/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجبشرى المير

عمالة: سلإقليم: الخميسات 28819516/09/86 167 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن منيحو

عمالة: سلإقليم: الخميسات 35122316/09/89 167 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد السموالي

عمالة: سلإقليم: وزان 35876216/09/90 163 أقدمية 20 سنةمزدوجالزهري محمد

عمالة: سلإقليم: بني ملل 25893316/09/85 161 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس داودي

عمالة: سلإقليم: سطات 37789517/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن علج

عمالة: سلإقليم: العرائش 38562817/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم الخميسي

عمالة: سلإقليم: برشيد 70736116/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبداللطيف لفقيه

عمالة: سلإقليم: الخميسات 70793816/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالطاهر العلوي

عمالة: سلإقليم: قلعة  السراغنة 72429916/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجم.لحسن الدريسي بوفال

عمالة: سلإقليم: برشيد 78711716/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجشتيوي محمد
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عمالة: سلإقليم: سطات 88624417/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجنجية الصولي

عمالة: سلإقليم: تاونات 72087116/09/92 159 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد قباش

عمالة: سلإقليم: وزان 72511316/09/92 159 أقدمية 20 سنةمزدوجالسويحلي عبدالعزيز

عمالة: سلعمالة: مكناس 83296005/01/94 159 أقدمية 12 سنةمزدوجالشرقاوي المالقي سعيدة

عمالة: سلإقليم: الجديدة 5876416/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكبير منارة

عمالة: سلإقليم: وزان 5974616/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد المورادي

عمالة: سلإقليم: تاونات 6095516/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد مستيني

عمالة: سلإقليم: تاونات 6347016/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالسباعي حسني

عمالة: سلإقليم: العرائش 23931816/09/84 155 أقدمية 20 سنةمزدوجنورالدين الوردي

عمالة: سلإقليم: وزان 72390616/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا البوسغتي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 73864216/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة حمي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 74353516/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمنصوري العبدلوي محمد

عمالة: سلإقليم: الخميسات 35566416/09/89 151 أقدمية 20 سنةمزدوجبنعيسى  حسايني

عمالة: سلإقليم: الخميسات 37778317/09/90 151 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس حمامة

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 5606916/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين بنلحسن

عمالة: سلإقليم: وزان 6339616/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجغريب محمد

عمالة: سلإقليم: بنسليمان 38317617/09/90 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى  الدكني
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عمالة: سلإقليم: الخميسات 72532316/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن العسال

عمالة: سلإقليم: الخميسات 73875616/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسوماتة عبد السلم

عمالة: سلإقليم: جرادة 111880416/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجبوطاهر فاطمة الزهراء

عمالة: سلإقليم: الخميسات 21397416/09/85 148 أقدمية 20 سنةمزدوجموحى اوحديدو

عمالة: سلإقليم: الخميسات 35884417/09/90 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بنمينة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 74956016/09/93 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز أزوكـاغ

عمالة: سلإقليم: زاكورة 5848916/09/94 145 أقدمية 12 سنةمزدوجاروقي محمد

عمالة: سلإقليم: الخميسات 70779916/09/92 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي زيان

عمالة: سلإقليم: الخميسات 72538916/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف العبدلوي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 74964616/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوجامباركة اليماني

عمالة: سلإقليم: الخميسات 76215416/09/91 145 أقدمية 20 سنةمزدوجمينة الكناوي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 5469216/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالعياشي اركاز

عمالة: سلإقليم: الخميسات 5814116/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم الزاهيري

عمالة: سلإقليم: وزان 9124916/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالشريف حوضي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 34878416/09/89 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة الدريسي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 73793916/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا الطيبي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 74407116/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد الوقواق
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عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 76470616/09/91 143 أقدمية 12 سنةمزدوجواها مينة

عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 104864216/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سلزار

عمالة: سلإقليم: وادي الذهب 70650016/09/92 140 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد كريم

عمالة: سلإقليم: خريبكة 35410216/09/89 138 إلتحاق بالزوجمزدوجالسايسي فائدة

عمالة: سلعمالة: الرباط 88265416/09/87 138 أقدمية 20 سنةمزدوجأمينة الكتاني

عمالة: سلإقليم: الخميسات 74087916/09/93 136 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة قديري

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 9259016/09/95 135 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بولبرود

عمالة: سلإقليم: الحسيمة 88715016/09/87 130 أقدمية 20 سنةمزدوجوفاء مفيد

عمالة: سلإقليم: تارودانت 117589306/09/00 130 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة أسفري

عمالة: سلإقليم: سطات 118142806/09/00 130 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان توفيق

عمالة: سلإقليم: فحص - انجرة 117871206/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان قديد

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 9258216/09/95 128 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيطة الشويني

عمالة: سلإقليم: العيون 73926616/09/93 126 أقدمية 20 سنةمزدوجموسى أعراب

عمالة: سلعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 83297208/11/93 126 أقدمية 20 سنةمزدوجمؤصف محمد

عمالة: سلإقليم: الخميسات 29778917/09/90 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوريش لكبير

عمالة: سلإقليم: آسفي 39733228/11/90 124 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية فتحي

عمالة: سلإقليم: بنسليمان 104451716/09/96 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى بنسكساك
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عمالة: سلإقليم: الرشيدية 35664116/09/89 123 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهراء بديار

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 73511416/09/93 119 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الد يب

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 104639116/09/96 118 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس الجدياني

عمالة: سلإقليم: بولمان 126903504/09/02 118 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة أورحو

عمالة: سلإقليم: الخميسات 126557704/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجدلل العلوي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 77597416/09/91 114 أقدمية 20 سنةمزدوجسمية العيساوي الدريسي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 24135917/09/84 113 إلتحاق بالزوجمزدوجالوهبي نعيمة

عمالة: سلإقليم: بنسليمان 111359316/09/97 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضوان بلبايتة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 115361016/09/99 104 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الحسني

عمالة: سلإقليم: الخميسات 115349816/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة كركوش

عمالة: سلإقليم: أزيلل 115363416/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المسيوي

عمالة: سلإقليم: العيون 117332706/09/00 101 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة باعدي

عمالة: سلإقليم: تاونات 126997804/09/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة  زرو

عمالة: سلعمالة: طنجة - أصيل 136792207/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام اومينا

عمالة: سلإقليم: الخميسات 118077811/09/00 99 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مالكي

عمالة: سلإقليم: كلميم 115672816/09/99 98 إلتحاق بالزوجمزدوجامقضني سعيدة

عمالة: سلعمالة: المضيق - الفنيدق 130597206/09/03 98 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بلعلي
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عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 126481206/09/02 97 إلتحاق بالزوجمزدوجهجر بوكرين

عمالة: سلإقليم: الخميسات 130620922/09/03 96 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بودومة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 117909411/09/00 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى حيدة

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 139936107/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء بلخدير

عمالة: سلإقليم: شيشاوة 136803007/09/04 89 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الصنهاجي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 111365016/09/97 88 إلتحاق بالزوجمزدوجالدريسي القاسمي إيمان

عمالة: سلإقليم: تاونات 136875707/09/04 84 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى التجاني

عمالة: سلإقليم: العرائش 123621806/09/01 82 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الحدادي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 117941506/09/00 80 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة ميمون

عمالة: سلإقليم: الخميسات 115366616/09/99 78 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة العشابي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 118142316/09/00 77 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن طنجي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 130587918/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح بابا

عمالة: سلإقليم: بنسليمان 130754205/09/03 64 إلتحاق بالزوجمزدوجالقوس حنان

عمالة: سلإقليم: ميدلت 126928404/09/02 61 إلتحاق بالزوجمزدوجرودك حليمة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 130608305/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجبنموسى حياة

عمالة: سلإقليم: جرسيف 140044907/09/05 61 إلتحاق بالزوجمزدوجحنـان قيطوني

عمالة: سلإقليم: تاونات 140703105/09/08 61 إلتحاق بالزوجمزدوجغزيزل فاطمة الزهرة
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عمالة: سلإقليم: وزان 140673605/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء البقالي

عمالة: سلإقليم: جرسيف 140727405/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجمعمري حياة

عمالة: سلإقليم: وزان 154924506/10/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجالمرابط ضحى

عمالة: سلإقليم: شفشاون 154997701/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجبرطال اكرام

عمالة: سلإقليم: شيشاوة 155120701/01/10 60 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الياكي

عمالة: سلإقليم: شفشاون 140605923/01/08 59 إلتحاق بالزوجمزدوجمني فتيحة

عمالة: سلإقليم: خنيفرة 140111807/09/05 58 إلتحاق بالزوجمزدوجزين صفاء

عمالة: سلإقليم: الخميسات 117350406/09/00 56 إلتحاق بالزوجمزدوج الهام بوزيان

عمالة: سلإقليم: تاونات 140619005/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة أعريب

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 123602619/09/01 55 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة البحبوحي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 117859806/09/00 54 إلتحاق بالزوجمزدوجوشام سناء

عمالة: سلإقليم: الخميسات 126539816/09/02 54 إلتحاق بالزوجمزدوججليلة الذيب

عمالة: سلإقليم: شيشاوة 154935002/09/09 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحسون  فاطمة

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 157977402/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى اهروي

عمالة: سلإقليم: وزان 158116002/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجمايو مجدولين

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 117969106/09/00 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى سكراني

عمالة: سلإقليم: تارودانت 140681105/09/08 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة الخنفار
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عمالة: سلإقليم: شيشاوة 157978202/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ايت اعلي اناصر

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 158071002/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان الطاهري

عمالة: سلإقليم: الحوز 158085302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حلمي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 158091302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجاستبشار زينب

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 123985706/09/01 51 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الزيت

عمالة: سلإقليم: الخميسات 126647302/10/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال اليونسي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 126800616/09/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية لشكر

عمالة: سلإقليم: الخميسات 136769907/09/04 50 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الزعفراني

عمالة: سلإقليم: الخميسات 117945606/09/00 48 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال مجدوبي

عمالة: سلإقليم: العرائش 155074902/09/09 47 إلتحاق بالزوجمزدوجكريشة ياسرة

عمالة: سلإقليم: جرسيف 158006002/09/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال بنعطا

عمالة: سلإقليم: شفشاون 158029102/09/10 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف دايش

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 126661904/09/02 46 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء التوري

عمالة: سلإقليم: إفران 154826120/01/09 46 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان  ايت بنعمر

عمالة: سلإقليم: الحاجب 158514709/12/11 46 إلتحاق بالزوجمزدوجبلمغاري نادية

عمالة: سلإقليم: تطوان 111945116/09/98 45 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء الحدون

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 117335606/09/00 45 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم  بن رحال
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عمالة: سلإقليم: الخميسات 126938504/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية سعيدي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 130857905/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى زبنجي

عمالة: سلإقليم: وزان 140589824/01/08 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجالناضير الشلح

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 158437705/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمري زينب

عمالة: سلإقليم: الخميسات 136713507/09/04 44 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن عياد

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140059915/09/05 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالمديني رجاء

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140550705/09/07 44 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء واضح

عمالة: سلإقليم: أزيلل 158380405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الروضي

عمالة: سلإقليم: تاونات 158420205/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء قبيبشي

عمالة: سلإقليم: اليوسفية 158444305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مدك

عمالة: سلإقليم: تازة 168152301/01/12 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة طالبي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 126795416/10/02 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمري نجاة

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 126874604/09/02 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالنيسوي زهور

عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 158344605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالزعر بشرى

عمالة: سلإقليم: شفشاون 158374305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجخليصة المنصوري

عمالة: سلإقليم: وزان 158386105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفحشوش نجية

عمالة: سلإقليم: شفشاون 158406705/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجهند حومية
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عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 158426105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة كوجان

عمالة: سلإقليم: تارودانت 158437205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة السيكي

عمالة: سلإقليم: الحوز 158467805/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام اسوس

عمالة: سلإقليم: خنيفرة 158534709/12/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة ليوق

عمالة: سلإقليم: سيدي افني 168458301/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة مريت

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 158138602/09/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجأوسليمان سلمة

عمالة: سلإقليم: العرائش 158039802/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة العسري

عمالة: سلإقليم: الجديدة 158069202/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الصديقي

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 158105302/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجلكحل عواطف

عمالة: سلإقليم: الخميسات 136724107/09/04 39 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة بودراع

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 158059002/09/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء اليشيوي

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 117744006/09/00 38 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء الدريسي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 123958906/09/01 38 إلتحاق بالزوجمزدوجطلل لمياء

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 126343901/10/02 38 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء أحمام

عمالة: سلإقليم: سطات 130703905/09/03 38 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى اليديني

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 115490116/09/99 37 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة طيوري

عمالة: سلإقليم: الخميسات 126510601/10/02 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجيونس شفق
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عمالة: سلإقليم: الخميسات 136814607/09/04 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبختي غزلن

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 140589524/01/08 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجالغابي عبد الرحيم

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154847425/11/08 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة الرشيدي

عمالة: سلإقليم: تطوان 158330005/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر شامي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 126800104/09/02 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان لبيها

عمالة: سلإقليم: الخميسات 130698105/09/03 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد المودن

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 140161911/10/06 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد بن الطالب

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140735005/09/08 36 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر موكان

عمالة: سلإقليم: الحوز 158412205/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى اسعاد

عمالة: سلإقليم: جرسيف 158435505/09/11 36                                                         

لزعر نورة

إلتحاق بالزوجمزدوج

عمالة: سلإقليم: شيشاوة 168143201/01/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة الناصري

عمالة: سلإقليم: وزان 168225204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى بوغداد

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 168243504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الشرقاني الحسني

عمالة: سلإقليم: وزان 168252604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة ادكيار

عمالة: سلإقليم: أزيلل 168257504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالفاروقي بشرى

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 168303904/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الهوس

عمالة: سلإقليم: ميدلت 168406404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوعربية حفيظة
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عمالة: سلإقليم: القنيطرة 115361916/09/99 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة ابو جمعي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140518205/09/07 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء البزاز

عمالة: سلإقليم: بولمان 168187104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاضمة انجار

عمالة: سلإقليم: تاونات 168247704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأنيسة  شطيطة

عمالة: سلإقليم: أزيلل 168383804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمنصوري نسيمة

عمالة: سلإقليم: وزان 168422504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجهجر غانم

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 140154506/09/06 34 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية عـروب

عمالة: سلإقليم: شيشاوة 158310605/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة بنسعود

عمالة: سلإقليم: وادي الذهب 136748907/09/04 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الحجوجي

عمالة: سلإقليم: تازة 155069401/01/10 32 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر العباسي

عمالة: سلإقليم: وزان 158497405/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة زهار

عمالة: سلإقليم: الخميسات 112046116/09/98 31 إلتحاق بالزوجمزدوجعهد بن إبراهيم

عمالة: سلإقليم: أزيلل 158467705/09/11 31 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اوسيدي

عمالة: سلإقليم: مديونة 140045007/10/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجأكنا زينب

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140103407/09/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالترميدي ايمان

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140200106/09/06 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الزايدي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140603723/01/08 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالجناتي نجاة
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عمالة: سلإقليم: الخميسات 140604623/01/08 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمصباحي رحمة

عمالة: سلإقليم: تاونات 171670203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة عشعاش

عمالة: سلإقليم: بولمان 171718803/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة  بنظام

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 171741803/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجبروكي امال

عمالة: سلإقليم: أزيلل 171878403/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام مرتضى

عمالة: سلإقليم: خنيفرة 140401205/09/07 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالناصري الكبيرة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140531105/09/07 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية المهداوي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 140546505/09/07 29 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة ماماوي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140688005/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالعربية مريم

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140727305/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجمعاش  اسماء

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154879402/09/09 29 إلتحاق بالزوجمزدوجحميوي   حنان

عمالة: سلإقليم: بولمان 168339304/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد حسناوي

عمالة: سلإقليم: تطوان 171774703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة الفتوحي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 171809303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الطاهري

عمالة: سلإقليم: شفشاون 171869003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة مجغرو

عمالة: سلإقليم: شفشاون 171922703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجوردة ثابت

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140604423/01/08 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفتوحي خديجة
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عمالة: سلإقليم: الخميسات 155108901/01/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسجدي خدبجة

عمالة: سلإقليم: الحوز 171831503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوججهان حوران

عمالة: سلإقليم: الدريوش 171842303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجقدار حنان

عمالة: سلإقليم: الدريوش 171871903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء مسعودي

عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 158469205/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة بنسلطانة

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 140560905/09/07 26 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة زروق

عمالة: سلإقليم: الجديدة 154883920/10/09 26 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيم هند

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 171769403/09/13 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالبقالي سهام

عمالة: سلإقليم: بني ملل 168365804/09/12 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجلعروسي  اسماعيل

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154834815/12/08 24 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة  شكرك

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 168177404/09/12 24 إلتحاق بالزوجمزدوجاخليج اسية

عمالة: سلإقليم: بولمان 172114402/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوججوندي مباركة

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 140700205/09/08 23 إلتحاق بالزوجمزدوجنضال  فريد

عمالة: سلإقليم: بنسليمان 172019802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بورحيم

عمالة: سلإقليم: شفشاون 172049602/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجذهبية البوخريصي

عمالة: سلإقليم: وزان 172184402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الطهري

عمالة: سلإقليم: فجيج 172192402/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف زباير
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عمالة: سلإقليم: الخميسات 140578120/02/08 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية شابي

عمالة: سلإقليم: أزيلل 171975802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة  اجلم

عمالة: سلإقليم: شفشاون 171997802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بديدر

عمالة: سلإقليم: ورزازات 172061302/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف الحلو

عمالة: سلإقليم: وزان 172114802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة قبدي

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 108792703/09/13 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجحمداوي عبد الغاني

عمالة: سلإقليم: شفشاون 171969402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء عكيل

عمالة: سلإقليم: شفشاون 172079902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء النعمي

عمالة: سلإقليم: شفشاون 172118502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء  قفيقيف

عمالة: سلإقليم: تنغير 172160901/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوهبوت نعيمة

عمالة: سلإقليم: شفشاون 172189602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام وجيد

عمالة: سلإقليم: الرشيدية 168244404/09/12 20 إلتحاق بالزوجمزدوجشبر خديجة

عمالة: سلإقليم: وزان 168318604/09/12 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العتيق الطاهري

عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 172045302/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة العسال

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140092707/09/05 19 إلتحاق بالزوجمزدوجزوهرة  السعيدي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140564501/02/08 19 إلتحاق بالزوجمزدوجزاعي هنية

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158140702/09/10 19 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية ربعي
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عمالة: سلإقليم: وزان 171743603/09/13 19 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية شعيبي

عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 172133902/09/14 19 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان لغزال

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 171848003/09/13 18 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق خليل

عمالة: سلإقليم: الخميسات 139999107/09/05 17 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الوزاني

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154974401/01/10 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي عفان

عمالة: سلإقليم: الخميسات 140620905/09/08 16 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  عابدي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 117456606/09/00 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد المامون

عمالة: سلإقليم: الخميسات 126416302/10/02 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة البقالي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154904402/09/09 15 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر خرشفي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158150502/09/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بوري

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158405005/09/11 15 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة حميش

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158442105/09/11 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمجدولين منيع

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 171923103/09/13 15 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة التاغي

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 175249802/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة داكير

عمالة: سلإقليم: الخميسات 136769317/09/04 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم التبر

عمالة: سلإقليم: الحوز 175197702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان أيت الزاويت

عمالة: سلإقليم: تازة 175262702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالبازي ناهد
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عمالة: سلإقليم: تارودانت 175311702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة الكعدي

عمالة: سلإقليم: شفشاون 175316502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم كعزوزي

عمالة: سلإقليم: شيشاوة 175317902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام كحاش

عمالة: سلإقليم: الصويرة 175388902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى الزويتني

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الرشيدية 85152516/09/82 180 أقدمية 20 سنةمزدوجمبريكة الصالحي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 23671817/09/84 159 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق الخديم

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الرشيدية 20572121/09/83 158 أقدمية 20 سنةمزدوجالليشة حميد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 104408316/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس الحرار

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 9141916/09/95 145 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس للوحي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 112050816/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالفليوي هشام

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 115425416/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى الوردي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 74452116/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجقورشي سعد عبد الغفار

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 112048516/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجهند خنيف

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 115572216/09/99 136 إلتحاق بالزوجمزدوجحنشي وفاء

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 112053416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير المسعودي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140424601/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحواص فاطمة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140424701/01/02 129 أقدمية 12 سنةمزدوجاليحياوي رشيد
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 70672816/09/92 127 أقدمية 12 سنةمزدوجآيت بوعزة سعيد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 111535116/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعزالدين خلفة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الرشيدية 111978516/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجزوهري حنان

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 115572316/09/99 127 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام لخبيزي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 9116116/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الفضل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 74064616/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد خنيف

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 111451516/09/97 122 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال إزمار

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 37886817/09/90 121 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين عباسي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 123587306/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدا الدراوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 9122116/09/95 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالورديغي رضوان

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 104938516/09/96 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالوالي عبد العزيز

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 112052716/09/98 117 أقدمية 12 سنةمزدوجقاسم الخالدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 73784816/09/93 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالغندوري محمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 74628416/09/93 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالشهب محمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 104639516/09/96 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي رشيد السماعلي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 9133516/09/95 107 أقدمية 12 سنةمزدوجلمودن رضوان

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 104561316/09/96 107 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين منيار

372



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 130690305/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية الكيحل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 130853005/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد التسير

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 123898906/09/01 100 إلتحاق بالزوجمزدوجامل اومزيل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الحوز 136864207/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجزينب لحمر

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 130670405/09/03 97 مزدوجحنان البهالي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 139946015/09/05 93 مزدوجزكريا برعل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 126698904/09/02 85 مزدوجفؤاد حاجي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 140192309/10/06 83 مزدوجمحاسن الوافي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تطوان 126379413/09/02 79 مزدوجاحمد امكوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 117288206/09/00 77 إلتحاق بالزوجمزدوجاشمير السعدية

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 123868606/09/01 77 مزدوج اليعقوبي احمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 126563204/09/02 77 مزدوجعبد الكريم النصاري

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 126646004/09/02 77 مزدوجفؤاد اليعقوبي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الحسيمة 139980807/09/05 77 مزدوجكمال الباز

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 140651205/09/08 77 مزدوجعبدالغفار بوبلل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 140660105/09/08 77 مزدوجمريم بوتشار

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 130766605/09/03 75 مزدوجلفضيلي حميد
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 140173405/10/06 69 مزدوجالبطبوطي فوزية

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 154890602/09/09 69 مزدوجنعمة  بنضحاك

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 154915502/09/09 69 مزدوجفوزية جبران

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ميدلت 155034001/01/10 69 مزدوجالمسكيني مولي الحسان

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 5817416/09/94 67 مزدوجعبد الحفيظ صبار

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 111534416/09/97 67 مزدوجنادية الصلحي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 126463604/10/02 67 مزدوجعادل بري

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 126956504/09/02 67 مزدوجسلسي بوجمعة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 140760105/09/08 67 مزدوجسميرة زهران

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 111536316/09/97 66 مزدوجعبد الفتاح رميضة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 8905016/09/95 65 مزدوجعبدالنور القلعي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140696405/09/08 65 مزدوجيوسف الصلعي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140755705/09/08 65 مزدوجالطهري حدهم

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 154834119/11/08 65 مزدوجمحمد الشادلي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 6028216/09/94 61 مزدوجالشواطي محمد فتح ا

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 112049216/09/98 61 مزدوجفاطمة أوزاح

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 115571216/09/99 61 مزدوجالفلق عدنان
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 136832818/09/04 61 مزدوجالغبالي محمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الرحامنة 140518505/09/07 61 مزدوجمريم  بلي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ورزازات 140719105/09/08 61 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد  الكيحل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158072102/09/10 61 مزدوجالزرعي سهام

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 158143802/09/10 61 مزدوجمنير الرجراجي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158165602/09/10 61 مزدوجزيدان مليكة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 104476016/09/96 59 مزدوجصلح الدين لوطاوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 155117601/01/10 59 مزدوجمريم تارديوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140721605/09/08 58 مزدوجصلح  الدين لشقر

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158075402/09/10 57 مزدوجفريحي سفيان

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158212302/09/10 57 مزدوجالهواري عبد الصماد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140747505/09/08 55 مزدوجاحسان الرفاعي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158035302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنية القندالي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ميدلت 158197202/09/10 53 مزدوجالحاج ادريس

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158271805/09/11 53 مزدوجبديعة ايت  عبيد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158353205/09/11 53 مزدوجالكاملي بن عيسى

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158432005/09/11 53 مزدوجرجاء لخضر
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158438905/09/11 53 مزدوجيونس معاش

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158446705/09/11 53 مزدوجيوسف مهاية

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158522109/12/11 53 مزدوجعائشة الكط

إقليم: سيدي قاسمإقليم: خنيفرة 158522609/12/11 53 مزدوجالكباصي خديجة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: أزيلل 168110701/01/12 53 مزدوجيا منة البحراوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الصويرة 168132101/01/12 53 مزدوجبهيجة كرديد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: بني ملل 140542005/09/07 51 مزدوجايمان   كمال

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140674805/09/08 51 مزدوجسعاد البوني

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 154915202/09/09 51 مزدوج   وديع المهتدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: طاطا 154928902/09/09 51 إلتحاق بالزوجمزدوجأموش عائشة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 157992702/09/10 51 مزدوجمريم ايوب

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 157994302/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجازور فاطمة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 157996602/09/10 51 مزدوجباحيدة أسماء

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 158025802/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجشنكاشي نجاة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: بولمان 158126502/09/10 51 مزدوجفاطمة الزهراء الناجي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158149002/09/10 51 مزدوجاسماء سيكوك

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ميدلت 158217602/09/10 50 مزدوجالحميدي حسن
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 126469104/09/02 49 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى بوعبيدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140709805/09/08 49 مزدوجرشيدة الشرمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الحوز 158008602/09/10 49 مزدوجعادل بنصالح

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158022302/09/10 49 مزدوجعادل شهبار

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158077602/09/10 49 مزدوجقاسم ياسين كرين

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158078002/09/10 49 مزدوجيوسف  كرواجة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158087702/09/10 49 مزدوجمنير ابراهيمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158124602/09/10 49 مزدوجسعيدة الناشيط

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 155043601/01/10 47 مزدوجهودة الطاهري

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 123481006/09/01 45 مزدوجبلوط هشام

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 140555224/09/07 45 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام  الريسوني

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168213804/09/12 45 مزدوجايوب بن ضريو

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168277304/09/12 45 مزدوجسهام الحافظ

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 168281304/09/12 45 مزدوجخديجة الحسناوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168317204/09/12 45 مزدوجابتسام السحيمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168353404/09/12 45 مزدوجكريمة قبة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168385004/09/12 45 مزدوجميساء مرصني
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 123797706/09/01 44 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة العسري

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 140747305/09/08 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى  رياني

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158016502/09/10 44 مزدوجزين  العابدين  بوقلة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 115571616/09/99 43 مزدوجبوشتى اعوينتي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 117508006/09/00 43 مزدوجحنان عنبري

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 117828006/09/00 43 مزدوجخليل عبدالفتاح

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 126541504/09/02 43 مزدوجدويميك سعاد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158114102/09/10 43 مزدوجمريم مجدوب

إقليم: سيدي قاسمإقليم: أزيلل 158165102/09/10 43 مزدوجكريمة زكريتي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ميدلت 158184702/09/10 43 مزدوجادريس بنطاهر

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158278805/09/11 43 مزدوجنوال ايت صالح

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158291205/09/11 43 مزدوجخديجة اعسيلة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158404005/09/11 43 مزدوجعواطف حيمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158424505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان خليل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 158438305/09/11 43 مزدوجحكيمة لويز

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158447305/09/11 43 مزدوججاد ميسيوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158477705/09/11 43 مزدوجصفاء الشاهدي
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158484905/09/11 43 مزدوجصالحة سكوك

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158500105/09/11 43 مزدوجإبتسام زروال

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168098405/09/11 43 مزدوجعزيزة البعزاوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 158272405/09/11 42 مزدوجمصطفى أيت بلعيد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158340505/09/11 42 مزدوجالشبلوي أسماء

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158386005/09/11 42 مزدوجفدوى الدامج

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 158398005/09/11 42 مزدوجهـــــدى حلفـــــــي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 154935102/09/09 41 مزدوجمحمد كركازي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 154935702/09/09 41 مزدوجمراد المعلمى

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158025302/09/10 39 مزدوجنور الدين الشبيهي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158154902/09/10 39 مزدوجالصويني احمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168194304/09/12 39 مزدوجسهام أيوبي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168310604/09/12 39 مزدوجليلة الراجي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ميدلت 140722805/09/08 38 مزدوجالحميدي محسن

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158390605/09/11 38 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية فقيهي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171676303/09/13 38 مزدوجأ حمر الكرون فاطمة الزهراء

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 171685703/09/13 38 مزدوجعبد الواحد عكي
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171717003/09/13 38 مزدوجضياء  بندريس

إقليم: سيدي قاسمإقليم: فجيج 171748703/09/13 38 مزدوجرشيد اشتوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الحسيمة 171773003/09/13 38 مزدوجعبد الوهاب البطيبي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 171840703/09/13 38 مزدوجبدر اجغل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171868603/09/13 38 مزدوجمهدي حبيب ناديرة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 171885203/09/13 38 مزدوجفاطمة نجي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 126584604/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الفحل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158346605/09/11 37 مزدوجمحمد البجيري

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158394405/09/11 37 مزدوجأسماء الكناش

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158427305/09/11 37 مزدوجمحمد لعبيسي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158435805/09/11 37 مزدوجأنوار الشهب

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تطوان 168212104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء بنعبيدة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 152988104/09/12 35 مزدوجالياسميني أيوب

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 168177704/09/12 35 مزدوجربيعة اخويرات

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الحوز 168204304/09/12 35 مزدوجبشكاوي  فاطمة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 168225504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبوكرة عزيزة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ميدلت 168269604/09/12 35 مزدوجوفاء البياظي
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168285604/09/12 35 مزدوجفاطمة الزهراء الكناز

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168300504/09/12 35 مزدوجلعروصي فهد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168313404/09/12 35 مزدوجزكرياء الريمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 168313604/09/12 35 مزدوجمحمد الرشدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168322204/09/12 35 مزدوجفحلي ابتسام

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168329904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأحلم كيكي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ميدلت 168393904/09/12 35 مزدوجسارة مومو

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168404904/09/12 35 مزدوجامين واحدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168421804/09/12 35 مزدوجلوبنى الرقاع

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168424104/09/12 35 مزدوجهشام الرويجل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 158303505/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبلفقير خديجة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 158323205/09/11 32 مزدوجبونوار سلم

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171694303/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجعواد علي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 171882103/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد متطوع

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172007002/09/14 31 مزدوجمريم بنخيي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172029502/09/14 31 مزدوجعزيزة الشنفطي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: زاكورة 172034502/09/14 31 مزدوجدحني رابحة
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172038002/09/14 31 مزدوجالهام الظريف

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172048202/09/14 31 مزدوجعائشة البراكة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172053502/09/14 31 مزدوجعبد الرزاق الفيلة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172065402/09/14 31 مزدوجرضوان الخالفي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 172067402/09/14 31 مزدوجعبد الرزاق الكوللي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 172073202/09/14 31 مزدوجأيوب الوانزي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172090902/09/14 31 مزدوجأسماء الفليوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172091002/09/14 31 مزدوجفاطمة الفليوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172091602/09/14 31 مزدوجضحى فتاح

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172114302/09/14 31 مزدوجزهرة  اجمل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172120002/09/14 31 مزدوجهند  خلوق

إقليم: سيدي قاسمإقليم: فجيج 172129302/09/14 31 مزدوجلقطب عبد النبي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172133402/09/14 31 مزدوجحسناء ليتوسي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: جرسيف 172165102/09/14 31 مزدوجرميضة كريمة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172179502/09/14 31 مزدوجمريم الصنباطي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 172180602/09/14 31 مزدوجعلي سيكي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172187002/09/14 31 مزدوجصفاء طيب
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 171735303/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بو مهدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171788803/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس المليح

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 155061701/01/10 28 مزدوجهشام الرياني

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 171679003/09/13 28 مزدوجنبيل ايت البشير

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171681701/09/13 28 مزدوجأيت سعيد رشيد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 171710103/09/13 28 مزدوجبلكرواني مراد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171780803/09/13 28 مزدوجمراد الحميدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171792803/09/13 28 مزدوجسعد المسلمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 171793803/09/13 28 مزدوجالوحداني ادريس

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 171805903/09/13 28 مزدوجالرامي محمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171854703/09/13 28 محمد مزدوج لفحل  

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 171858803/09/13 28 مزدوجفاطمة لكريدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171864703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة لوديني

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171893703/09/13 28 عادل مزدوجأوبويه

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171907303/09/13 28 مزدوجغزة      حنان

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171914403/09/13 28 مزدوج صالح الدين رشيد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاوريرت 171936403/09/13 28 مزدوجالزرادي حكيمة
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 168271504/09/12 25 مزدوجالفايق هشام

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172075802/09/14 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد اليوسفي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 172086102/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة الزين

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 171736003/09/13 23 مزدوجابتسام بوعيون

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 171976302/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجأخشيو سعاد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 172094102/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوججلعة احمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172112202/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوججبران اسية

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172039002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالدزيري  ماجدة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: اليوسفية 171965502/09/14 21 مزدوجمروى ابرون

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 171990802/09/14 21 مزدوجإيمان بعاش

إقليم: سيدي قاسمإقليم: زاكورة 172008002/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بن طالب

إقليم: سيدي قاسمإقليم: فجيج 172014102/09/14 21 مزدوجبوغيدي محمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الصويرة 172024902/09/14 21 مزدوجمحمد شفيق

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شيشاوة 172047902/09/14 21 مزدوجعبد الصمد البلغيتي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 172060202/09/14 21 مزدوجشرفة الحسني

إقليم: سيدي قاسمإقليم: زاكورة 172064502/09/14 21 مزدوج صالح القاسمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: جرسيف 172066502/09/14 21 مزدوجحنان الخيايطة
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172066602/09/14 21 مزدوجمحمد  الخلوفى

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172097102/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحشوش فاطمة الزهراء

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172102702/09/14 21 مزدوجنادية حنشي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: فجيج 172113602/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوججعفر فؤاد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الصويرة 172128202/09/14 21 مزدوجمصطفى لحسيني

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 172162002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوخدجو فاطمة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172178402/09/14 21 مزدوجفوزية الصفريوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 172179402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجثريا السمللي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: فجيج 172182502/09/14 21 مزدوجسرور  محمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 172099302/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة حاجي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 168266504/09/12 15 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة البهلول

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الحسيمة 175237102/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسين بومهراز

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 175263002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة البرطاط

إقليم: سيدي قاسمعمالة: المضيق - الفنيدق 175333502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلمباركي سكينة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 175341702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالمصباح كريمة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 16355416/09/82 185 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى د يهاج

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 28822416/09/86 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد الطاهيري
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاونات 5594716/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد تويس

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 74630216/09/93 153 أقدمية 20 سنةمزدوجليلة الدهاجي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 73889116/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس بهاج

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 8972016/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجامباركة خيراني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 5706116/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر مرزوكي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 5845916/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الدغوغي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تازة 104632116/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن لكحال

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 105039616/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجلمقدم ابراهيم بوسيف

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 117431706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوججواد بنيف

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 117962706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل الرميدة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 111542616/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة القرشي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: أزيلل 117782206/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاشرف رامي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 6340516/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالعمراني ادريس

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 104425916/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعاديل قادير

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 104487716/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبنبلل خالد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 104902816/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد دينميط

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 104904016/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد الجزولي
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 112040016/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلشهب حمزة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 140425301/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان اصوالح

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 37893817/09/90 129 أقدمية 12 سنةمزدوجقصيرة  أحمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: قلعة  السراغنة 118000606/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحسن وعدي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 6342816/09/95 126 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة كنان

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 6290216/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالشرويطي عبد السلم

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 9132416/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجطباق فؤاد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 104560316/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام رحالي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 104686316/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجإبراهيم ايت لمين

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 111528616/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق كرامي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 111919116/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد البوزيدي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تازة 112360416/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام طويانو

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الرشيدية 126430504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبلبعزاوي عبد القادر

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 5611516/09/94 123 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد الرامي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 117619206/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجهدى الخمسي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 112034416/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحفصة البشتي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 111523516/09/97 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالزوهرة بوطيب
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: تارودانت 126975804/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد  التباعي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 8917416/09/95 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد         مزوار

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 104636316/09/96 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى الموزحي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 112042316/09/98 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل البقالي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 115573816/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجشهبار محمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: طاطا 130640205/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الشنوري

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 111536516/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد المبروكي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 112040916/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعز الدين المعزاوي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تارودانت 126503904/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين بوييي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: قلعة  السراغنة 126949204/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية صدقي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 5699416/09/94 109 مزدوجعبد الرحيم الحضراوي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تارودانت 130783105/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجءامنة منصوري

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 5990216/09/94 108 أقدمية 12 سنةمزدوجفكري رشيد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 104415216/09/96 107 مزدوجعبوط بنعاشر

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 115566816/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس اكرواش

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 111535316/09/97 99 مزدوجالزرع المصطفى

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 111530316/09/97 93 مزدوجعبد القادر بنخالي
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: الصويرة 123482806/09/01 89 مزدوجمحسن بنعدي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 118066206/09/00 87 مزدوجإلهام الجعايفري

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 112021016/09/98 85 مزدوجنزيه مصطفى

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 123722413/09/01 85 مزدوجعائشة حكوش

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 123917206/09/01 85 مزدوجالمصطفى غانم

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 115418816/09/99 84 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيجة مشمش

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 111530716/09/97 83 مزدوجالمامون  إدريس

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 123849306/09/01 83 مزدوجميرة سليمة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 104902416/09/96 79 مزدوجوملل هشام

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 126698104/09/02 75 مزدوجليلى حجاج

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 115566416/09/99 71 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة الخالقي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 115560316/09/99 69 مزدوجيحيى  حاجي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 117338106/09/00 69 مزدوجلحسن بوعويش

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 154993801/01/10 69 مزدوجبن خدة  لكبيرة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: بركان 123529606/09/01 67 مزدوجحيات بولبرود

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 123710406/09/01 67 مزدوجالهام غاندي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 140649205/09/08 67 مزدوجسومية بري
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 140735305/09/08 67 مزدوجمريم مومن

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاونات 130829105/09/03 65 مزدوجمحسن غزالي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 136758817/09/04 63 مزدوجعبد الواحد المربوح

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 117786106/09/00 62 مزدوجادريس كيلولة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 115358716/09/99 61 مزدوجعبدا الصادقي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 126580904/09/02 61 مزدوججمال الفهدي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: العرائش 158015902/09/10 61 مزدوجبخاري ربيعة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تازة 158532501/03/11 61 مزدوجخالد الفلح

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 168145601/03/11 61 مزدوجأوغالم السعدية

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الرشيدية 140005807/09/05 59 مزدوجالهام الرحماني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 140704705/09/08 59 مزدوجحضري عبد اللطيف

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 126850202/10/02 58 مزدوجمحسن ميحات

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 126437313/09/02 55 مزدوجوفاء بلمامون

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 115558616/09/99 53 مزدوجعبد الرحيم        عزوزي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 126450604/09/02 53 مزدوجفهد بنلمسوحي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 126827604/09/02 53 مزدوجمسغوني نسيمة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 140089115/09/05 53 مزدوجامال سعدوني
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 140182506/09/06 53 مزدوججمال نشاط

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 158425005/09/11 53 مزدوجخديجة خولني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 158479105/09/11 53 مزدوجسعيدة المالكي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الحسيمة 168115405/09/11 53 مزدوجفاطنة الخراز

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الصويرة 168144601/01/12 53 مزدوجمحماد أوبها

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 123507406/09/01 52 مزدوجمحجوبة برما

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 158127402/09/10 51 مزدوجيوسرة نصري

إقليم: سيدي سليمانإقليم: زاكورة 168458601/01/12 51 مزدوجحادة ورزيز

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 115770416/09/99 50 مزدوجالحميوي شاكر

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 136876421/09/04 50 مزدوجالتواتي أسماء

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 140745905/09/08 49 مزدوجحفيظة  الر بحاوي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 158053702/09/10 49 مزدوجربيع القوارطي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 126813901/10/02 45 مزدوجمضاق ادريس

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 130701505/09/03 45 مزدوجرشيد الوردي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 140491305/09/07 45 مزدوجمعتصم نجاة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 140581324/01/08 45 مزدوجالدريسية تسافي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 140654605/09/08 45 مزدوجبوجناب سناء
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 123793006/09/01 43 مزدوجزازية كريط

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 140153406/10/06 43 مزدوجأمينة يماني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 158312405/09/11 43 مزدوجخولة بري

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 158412705/09/11 43 مزدوجايزاوي لطيفة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 158444805/09/11 43 مزدوجمكة بوهاجة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 158450205/09/11 43 مزدوجالعساوي مونية

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 158481705/09/11 43 مزدوجفاطمة الزهراء  سنيني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 126881704/09/02 41 مزدوجمساعف   محمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 130834418/09/03 38 مزدوج رجاء الصافي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 154969401/01/10 38 مزدوجسكاح عبد الحفيظ

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الصويرة 171722703/09/13 38 مزدوجابهيدة لخليفية

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171745003/09/13 38 مزدوجالشقروني بشرى

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171788203/09/13 38 مزدوجفاطمة الزهراء المحمودي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171788603/09/13 38 مزدوجالمالكي وفاء

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 171792503/09/13 38 مزدوجغزلن المرابط

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171819103/09/13 38 مزدوجعبد الحميد كورو

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171824803/09/13 38 مزدوجحبيبة حميوي
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171844703/09/13 38 مزدوجكريم نورة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الصويرة 171895303/09/13 38 مزدوجوفاء وديعي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171940203/09/13 38 مزدوجزرينات فدوة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 123375406/09/01 35 مزدوجنعيمة بن التابت

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 123648906/09/01 35 مزدوجيونس الكوش

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 136723407/09/04 35 مزدوجإسهام الفلح

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 136870407/09/04 35 مزدوجسليمان أسماء

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 168176404/09/12 35 مزدوجرجاء اجغل

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 168193504/09/12 35 مزدوجيوسف عياد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 168289404/09/12 35 مزدوجلحسن المكطوفي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 168311004/09/12 35 مزدوجمصطفى الرابحي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 168412004/09/12 35 مزدوجاجغبي فاطمة الزهراء

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 168423104/09/12 35 مزدوجياسين الريفي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 140063207/09/05 34 مزدوجحاتم مهاني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 140154105/10/06 33 مزدوجسليمة  أولد  سعيد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 158262405/09/11 32 مزدوجمحمد أباسيدي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: العرائش 158305505/09/11 32 مزدوجفاطمة الزهراء البلغيتي
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 155118601/01/10 31 مزدوجعبد الرحمان التيهامي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: أزيلل 171841603/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد كعوان

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاونات 171992102/09/14 31 مزدوجحفيظة بدران

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الصويرة 172016402/09/14 31 مزدوجأسماء بوجنان

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 172019702/09/14 31 مزدوجنزهة براس

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاونات 172030002/09/14 31 مزدوجكوثر الشرقاوي الدقاقي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شيشاوة 172085102/09/14 31 مزدوجرشيد الطاير

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 172133302/09/14 31 مزدوجسارة الليموني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 172168902/09/14 31 مزدوجمنال   غنان

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تازة 172187802/09/14 31 مزدوجفاطمة  طرشين

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 117647406/09/00 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد السلم حباش

إقليم: سيدي سليمانإقليم: العرائش 171850303/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الخمسي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 117613006/09/00 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبورقادي محمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 168184304/09/12 29 مزدوجعميمري محمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: ميدلت 171787003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية المعطاوي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الحسيمة 171855003/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضا لغريسي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: اليوسفية 171859803/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر لمين
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 140461305/09/07 28 مزدوجغزلن الشقيفى

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 140662405/09/08 28 مزدوجحكيمة   شاح

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الخميسات 140702205/09/08 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان كندولي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 155039301/01/10 28 مزدوجيوسف الحنوني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الصويرة 171668903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء ابو العز

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171736803/09/13 28 مزدوجكريمة بوروص

إقليم: سيدي سليمانإقليم: ورزازات 171739503/09/13 28 مزدوجأسماء بوتخشاشت

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171764203/09/13 28 مزدوجزينب العلوي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تازة 171800403/09/13 28 مزدوجسلوى الجامعي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: اليوسفية 171831103/09/13 28 مزدوجنعيمة هونكة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: زاكورة 171885503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء نجيب

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 158419205/09/11 27 مزدوجكريم الطيبي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 158474705/09/11 27 مزدوجرضاالمصطفى

إقليم: سيدي سليمانإقليم: العرائش 157970802/09/10 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد عبا

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 171980102/09/14 21 مزدوجأمشتال شرف الدين

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 172084402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد الستاتى

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 172127102/09/14 21 مزدوجمريم الحبيب
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 172151402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى نقاش

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 171922203/09/13 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجسليمان السريدي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 175320202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة كروج

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شفشاون 175346102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن مولى

إقليم: سيدي سليمانإقليم: شيشاوة 175361102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوج حليمة القرافي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تازة 13093323/11/79 229 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحفيظ حمدون

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خريبكة 21362816/09/85 227 أقدمية 20 سنةمزدوجالراقي محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 14041716/09/81 203 أقدمية 20 سنةمزدوجبوشعيب الناصح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرحامنة 28812016/09/86 181 أقدمية 20 سنةمزدوجعبداللطيف براض

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 35884717/09/90 171 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز باباحنيني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: قلعة  السراغنة 72091016/09/92 171 إلتحاق بالزوجمزدوجسامري خديجة

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: الرباط 95437016/09/80 168 أقدمية 20 سنةمزدوجربيعة العسلي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 71960016/09/92 163 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة القوت

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 74446316/09/93 163 أقدمية 20 سنةمزدوجمليم عبدالله

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خريبكة 85383421/09/83 162 أقدمية 20 سنةمزدوجيامنة الشنفوري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خنيفرة 85410021/09/83 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالشواوطة نصيرة

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 86059221/09/83 158 أقدمية 20 سنةمزدوجنجاة احزيز
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 39774216/09/91 157 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة اثلى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تازة 17475021/09/83 156 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا الصادقي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي سليمان 25869116/09/85 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن شعبار

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 38328317/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحمو راشد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الجديدة 70672116/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجادريس آيت احماد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 72084016/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجنور الدين الخراز

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 72547616/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبوعبيد التركي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 73786016/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى الفقير

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خريبكة 73874316/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمطالك احمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 73897516/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد هزام

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 74436416/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين المونيس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 74446216/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى موجار

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 77427916/09/91 153 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر العباسي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 35885217/09/90 151 أقدمية 20 سنةمزدوجالصادق الدريسي البناوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 83299909/11/93 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم ناشط

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: الرباط 87041921/10/87 150 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة التائب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 20887817/09/84 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الله هبيرة
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 34885916/09/89 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد لكحل

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 73889916/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد العلمي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 74979116/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز الجراري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 78712016/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل الحسني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 9170716/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجلفطس عبدالقادر

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 77585116/09/91 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمبارك الصافي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 33783416/09/88 145 أقدمية 20 سنةمزدوجركراكي الحسن

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 37908317/09/90 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالفلوحي عز الدين

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 70674916/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة العللي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 72417416/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد شكري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 73890916/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحجيب حيدر

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 74353816/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجامسيمك عبد الجلل

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 74931116/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى الدرس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 74946916/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحسين ناطق

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 77181416/09/91 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالشريف فروخ

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: برشيد 104592116/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم لبنيري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرحامنة 111371316/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد قيبال
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: قلعة  السراغنة 111888216/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد زايد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرحامنة 112003016/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجليلة ميفضال

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 115357416/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجفايزة رطبي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شيشاوة 115514016/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجياسين أسنان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أزيلل 115632316/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان الدهبي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تارودانت 104821516/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم بوبالة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 85410621/09/83 140 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة الزهيدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شيشاوة 86122521/09/83 138 أقدمية 20 سنةمزدوجأبو العل نزهة

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة مقاطعات ابن مسيك 31761516/09/88 132 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية ضعيف

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 37866117/09/90 132 أقدمية 20 سنةمزدوجالعلوي مولي سعيد

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة مقاطعات ابن مسيك 17527221/09/83 130 أقدمية 20 سنةمزدوجفريد الطويل

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ورزازات 37771617/09/90 128 أقدمية 20 سنةمزدوجحدهم بنعرفة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرشيدية 115881416/09/99 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلقاسم حسن

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 111875116/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمومني حسن

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 6107516/09/94 122 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم الغزالي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وادي الذهب 6103316/09/94 120 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة وعزيز

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تنغير 73789016/09/93 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجلمان سعيد
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عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: فاس 6028916/09/94 105 إلتحاق بالزوجمزدوجالطاهري الحسني دنيا

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: طانطان 112311516/09/98 104 إلتحاق بالزوجمزدوجايت احماد    حنان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الجديدة 117529406/09/00 101 إلتحاق بالزوجمزدوجالشباني ليلى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرحامنة 130633605/09/03 98 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بستاني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الدريوش 140040707/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجقرشاوي هاجر

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الحسيمة 115833316/09/99 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة حرزاني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: السمارة 123695906/09/01 92 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام فاهيم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 140012220/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية فناكي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 111872716/09/98 85 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد مبروك

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ورزازات 117309011/09/00 84 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  ايت مادي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 117744106/09/00 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي هشام الدريسي البويحياوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الفقيه بن صالح 123869606/09/01 78 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف     ناجي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تنغير 140505605/09/07 77 إلتحاق بالزوجمزدوجأشاوي  ربيعة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 123990206/09/01 72 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان زروال

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 126596302/10/02 70 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  الحلم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 126970404/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة طالب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 126973302/10/02 68 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى طوس
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 126366804/09/02 65 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر العلوي المحمدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 123550506/09/01 64 إلتحاق بالزوجمزدوج الزهرة الشحواطي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 123391113/09/01 61 إلتحاق بالزوجمزدوجأشتوي لطيفة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شتوكة آيت باها 130565318/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال أيت منصور

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 130616905/09/03 60 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة بوعلم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شيشاوة 154933402/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجانصاف الفرغالي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 158242001/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة معتصيم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الناضور 140555605/09/07 58 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام سبا ب

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 123931314/09/01 55 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان سجيد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الجديدة 126606504/09/02 54 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريسي يوسف

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 117523806/09/00 53 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعيشة اسماء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 126429804/09/02 53 إلتحاق بالزوجمزدوجبلعرجة هاجر

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 126734004/09/02 53 إلتحاق بالزوجمزدوجليل اجعباب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 158027302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنا الشواري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 140523905/09/07 52 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء ضعيف

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الصويرة 154874902/09/09 52 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء منصور

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 154956702/09/09 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجعديل خطابي
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ميدلت 157973502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجعشاوي سناء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شيشاوة 154932702/09/09 51 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان  الدكري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 155079701/01/10 50 إلتحاق بالزوجمزدوج      لطيفة الحبيب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 168121301/03/11 49 إلتحاق بالزوجمزدوجالرامي حفيظة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الدريوش 123590206/09/01 46 إلتحاق بالزوجمزدوجالعابد لوبنة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تطوان 140473805/09/07 46 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية  النويوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بولمان 168459321/12/11 46 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين الحو

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 123612606/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الفيطح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 123947511/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء سلمة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 130628805/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بومية

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140003619/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء المكوشي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الصويرة 155018401/01/10 45 إلتحاق بالزوجةمزدوج بوشعيب العوني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140142501/01/06 44 إلتحاق بالزوجمزدوجامال الرايم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تنغير 155105701/01/10 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجريفسي سعيد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الحوز 158363305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة البقدوري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أزيلل 158373805/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان المحفوضي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أزيلل 158430105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة لحداوي
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 158468505/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجأوزكاغ  رابحة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140526705/09/07 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالخبازي فاطمة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140602723/01/08 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبوضا خديجة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: اليوسفية 158283205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة علواني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 158291005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجشكداني أسماء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 158422105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجخليل حسناء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 154916602/09/09 40 إلتحاق بالزوجمزدوجبوتينة يحيائى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الصويرة 158138102/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجالعونير سمية

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تنغير 155101201/01/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة  أنو

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 123686706/09/01 38 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة الصبار

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140589424/01/08 38 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمرزوقي فؤاد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 154830925/11/08 38 إلتحاق بالزوجمزدوج محجوبة بنكميل

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 158090402/09/10 38 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنة عماني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 123559906/09/01 37 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى الشركاوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 139926015/09/05 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة عثمان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140554605/09/07 37 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى ريوض

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140729205/09/08 37 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر  مالك
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أزيلل 158121202/09/10 37 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء محداني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 126354504/09/02 36 إلتحاق بالزوجمزدوجايت جلول نورة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 139908307/09/05 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنزيهة أفضل

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140465305/09/07 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالجدير شمس الضحى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 168249204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء  دحو

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي سليمان 168310504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوئام الراشدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ميدلت 168324004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة فريدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي سليمان 168325104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفتحي حياة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أزيلل 168344704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالداودي حليمة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 168346604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة إمشارن

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الجديدة 130799605/09/03 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال مساعدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140581624/01/08 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المهادي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 168227925/07/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبوجنان سهام

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 168233604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى بورزيكي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 168290204/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالمخفي صفاء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 168294804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الموساوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: اليوسفية 168359004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء خلفي
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 168418225/07/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة قرقاش

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 154916002/09/09 34 إلتحاق بالزوجمزدوجرفاق فاطمة الزهراء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 5697616/09/94 33 إلتحاق بالزوجةمزدوج عبد العزيز  العماري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 158389105/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المغاري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 155032601/01/10 31 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة المهرى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 171894903/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة أوشن

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 112329616/09/98 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجحمادي قسو عبدالنبي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 123390706/09/01 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة اشركي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140071615/09/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر نزيه

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 158164102/09/10 30 إلتحاق بالزوجمزدوجزاكي    نعيمة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أزيلل 171692703/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية امغار

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 171789203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالمرضي مجيدة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 171869903/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجللة مريم مالكي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 140176606/10/06 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حمدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140597918/02/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بقولي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 158436205/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء  لحيان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: قلعة  السراغنة 158463805/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجدونيا اودادس
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شيشاوة 171781403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجاكرام الحياني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الصويرة 171808003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية السمللي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 171857703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة لخشاف

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 171874403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجملوكي فاطمة الزهراء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بولمان 171912203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجصدقي كريمة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الحسيمة 171930903/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجواحيد مديح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: النواصر 126937004/09/02 26 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الصحراوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ميدلت 168405304/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجأوعيسى حسناء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 136775907/09/04 24 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مدني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140463905/09/07 24 إلتحاق بالزوجمزدوجالدريهمي الهام

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 172172202/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجصبري نوال

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 126629918/09/02 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد المسعودي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 130579405/09/03 23 إلتحاق بالزوجمزدوجاوصاف اسماء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 130790405/09/03 23 إلتحاق بالزوجمزدوجامهدرى ايمان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140002607/09/05 23 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيقة  الدريسي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140561105/09/07 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد زيدان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 158264105/09/11 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام ابوحسان
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 171986002/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة أسد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 136771707/09/04 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب مضمون

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140063315/09/05 22 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى ميموح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140523505/09/07 22 إلتحاق بالزوجمزدوجاكليرو لمياء

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 172166702/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الراقي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 171976502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمهدية أخرباش

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 171991202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجزنوبة باعلل

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 172047402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالراضية البقالي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الحسيمة 172047502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجهند البقال

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الصويرة 172073502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالوازاني  سعيدة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: اليوسفية 172111602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة جعوين

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شيشاوة 172172802/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجساهل مراد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 172196202/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجالزرودي صباح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 172080102/09/14 18 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال الناجي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تازة 175365202/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  رمرام

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 136771007/09/04 15 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال معوني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 139984507/09/05 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الغازي
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140113407/09/05 15 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرى الزوهري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 140641805/09/08 15 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيقة بكري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 154935802/09/09 15 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب ماكوري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 155083801/01/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجشتيوي منار

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 158231202/09/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجاسعيد نوال

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 158502005/09/11 15 إلتحاق بالزوجمزدوجزوير سكينة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 168172504/09/12 15 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان آيت شيتاشن

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ميدلت 175334102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الحقاوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بولمان 175358602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتن البوش

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 175384302/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة الترايبي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 154927002/09/09 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الطيب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 175280002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الوقور

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 175288402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب النيبط

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 175296902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنى غالم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بولمان 175314802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجخولة جدع

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 175328402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا لفضالي
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 23709417/09/84 205 أقدمية 20 سنةمزدوجصالح حسيسو

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 13036501/12/79 181 أقدمية 20 سنةمزدوجحكيم محند

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 33416316/09/88 157 أقدمية 12 سنةمزدوجموح شاكير

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 6114116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الجبار الدريسي

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 73864916/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم جمار

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 74525516/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بن داود

إقليم: أزيللإقليم: ورزازات 115627216/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالباهي عبد الباسط

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 8912516/09/95 139 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة لسان الدين

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 25883316/09/85 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مخلص

إقليم: أزيللإقليم: ورزازات 117850311/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمنتاجي سناء

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 117944406/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر معروف

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 115613516/09/99 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمنة طالب

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 74637316/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الصمد كمالي

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 112091316/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد مصدوقي

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 126699119/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوججمال حاجي

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 72422916/09/92 112 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم زكرير

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 123592906/09/01 88 مزدوجعبدالعزيز العلمي
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 115628216/09/99 77 مزدوجموحى اوعرو

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 136761607/09/04 77 مزدوجيوسف المتوكل

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 117916906/09/00 75 مزدوجرشيد حموشي

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 140198406/09/06 71 مزدوجابتسام ريتول

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 126673404/09/02 65 مزدوجيوسف فركي

إقليم: أزيللإقليم: تنغير 140698505/09/08 65 مزدوجفضيل سميرة

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 154971801/01/10 61 مزدوجعبيد  موراد

إقليم: أزيللإقليم: شفشاون 158138302/09/10 61 مزدوجكريم ورعي

إقليم: أزيللإقليم: تطوان 140664605/09/08 53 مزدوجهشام الشكراوي

إقليم: أزيللإقليم: طاطا 154919802/09/09 51 إلتحاق بالزوجمزدوجهند زويني

إقليم: أزيللإقليم: ورزازات 155101412/01/10 51 مزدوجأربعطي حسن

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 155029801/01/10 50 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا القساوي

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 154927702/09/09 49 مزدوجبشرى القرنيفة

إقليم: أزيللإقليم: الرحامنة 158165702/09/10 49 مزدوجزيداني عبد العزيز

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 158312705/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجبيقي وحيدة

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 140529805/09/07 43 مزدوجهشام الغريب

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 158279905/09/11 43 مزدوجمروان اوقديم
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: أزيللإقليم: اليوسفية 158474305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجرياض خديجة

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 158091702/09/10 39 مزدوججابر رشيد

إقليم: أزيللإقليم: ورزازات 158121102/09/10 39 مزدوجحسن محداش

إقليم: أزيللإقليم: طانطان 126353104/09/02 38 مزدوجخالد ايت فراج

إقليم: أزيللإقليم: تازة 140501705/09/07 37 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة طريرح

إقليم: أزيللإقليم: الصويرة 158152502/09/10 37 مزدوجصالح سرار

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 158462605/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن وبوح

إقليم: أزيللإقليم: ميدلت 168163004/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان أبو طارق

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 168299804/09/12 35 مزدوجالعباسي عبد العالي

إقليم: أزيللإقليم: تارودانت 168332804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجهيت فاطمة

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 168358604/09/12 35 مزدوجمحمد خفيقي

إقليم: أزيللإقليم: اليوسفية 168452604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم زيان

إقليم: أزيللإقليم: تنغير 155003101/01/10 31 مزدوجبومهدي سمير

إقليم: أزيللإقليم: فجيج 171986320/08/14 31 مزدوجأسني سمير

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 172105502/09/14 31 مزدوجرشيد هشام

إقليم: أزيللإقليم: زاكورة 172111202/09/14 31 مزدوجسعيد ازاح

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 172137202/09/14 31 مزدوجماحوكان الحسين

411



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط
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تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 172145002/09/14 31 مزدوجالحسن معتصم

إقليم: أزيللإقليم: تارودانت 172172002/09/14 31 مزدوجصبري عبد الرحيم

إقليم: أزيللإقليم: تارودانت 172184002/09/14 31 مزدوجالمصطفى الطاهري

إقليم: أزيللإقليم: ورزازات 157996502/09/10 29 مزدوجفاطمة باحفيض

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 158111102/09/10 29 مزدوجسعيد لوريكي

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 140631405/09/08 28 مزدوجربيعة امغار

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 155137501/01/10 28 مزدوجزين العابدين عبد الحكيم

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 171841403/09/13 28 مزدوججوغى فؤاد

إقليم: أزيللإقليم: الحوز 171871603/09/13 28 مزدوج  سوزان مسكيني

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 168350504/09/12 25 مزدوججمال خديجة

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 168380004/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء محفوظ

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 171829903/09/13 23 مزدوجاهلل لبنى

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 140555505/09/07 21 مزدوجالصالحة زعيني

إقليم: أزيللإقليم: فجيج 172080602/09/14 21 مزدوجمحمد الراجي

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 172096002/09/14 21 مزدوجعصام حبيبو

إقليم: أزيللإقليم: شيشاوة 172110602/09/14 21 مزدوجمحمد امرزوق

إقليم: أزيللإقليم: الحوز 172164502/09/14 21 مزدوجكمال والزويت
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: أزيللإقليم: تارودانت 172166802/09/14 21 مزدوجهشام رمضان

إقليم: أزيللإقليم: سيدي بنور 140180706/09/06 16 إلتحاق بالزوجمزدوجزينة  إدمجوض

إقليم: أزيللإقليم: تازة 175207602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة   أسفراح

إقليم: أزيللإقليم: شفشاون 175312202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح عصمة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 67858316/09/80 249 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد غزوف

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23711617/09/84 221 أقدمية 20 سنةمزدوججعفر محمد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 11479920/11/78 199 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى اجبلي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 17678116/09/82 197 أقدمية 20 سنةمزدوجخليفة بايت

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 11513913/10/79 193 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد شرف

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 35432716/09/89 193 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة الحوات

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20379421/09/83 191 أقدمية 20 سنةمزدوجبوبكر باتو

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 14070516/09/81 189 أقدمية 20 سنةمزدوجشوقي الحسن

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20451721/09/83 189 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن حليم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 38570117/09/90 187 إلتحاق بالزوجمزدوجالحشمي مارية

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20418921/09/83 185 أقدمية 20 سنةمزدوجاعلي مشوط

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 26997916/09/85 185 أقدمية 20 سنةمزدوجعمراوي محماد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20365021/09/83 183 أقدمية 20 سنةمزدوجمنصور احمد
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التوظيف
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 38389017/09/90 179 أقدمية 20 سنةمزدوجزايد افوزار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73511316/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية شكيب

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73512916/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجعتيقة المنفالوطي

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 73783716/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد العرقاوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 31585816/09/87 175 أقدمية 20 سنةمزدوجابو الطيب محمد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23699417/09/84 172 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى الدهار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23701617/09/84 172 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد غياتي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20377221/09/83 171 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرزاق اكورميس

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 35440016/09/89 171 أقدمية 20 سنةمزدوجاحماد تكيوط

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 85262416/09/82 170 أقدمية 20 سنةمزدوجامينة غازي

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 73508416/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد عبد اللوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73508716/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجاحسان عبيدي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73513416/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجفوزية  البرناوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 74202016/09/93 169 أقدمية 20 سنةمزدوجفضلي فاطمة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 13047318/10/79 168 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد  عامري

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 6248216/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد سيف الدين

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 6291416/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعمار عبد الكريم
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20364321/09/83 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان مذكر

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23921917/09/84 167 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة فرداوس

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23991217/09/84 167 أقدمية 20 سنةمزدوجزهرة أحباش

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 25829416/09/85 167 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعاشق عبد الرحيم

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 70726716/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجبوسلهام بعيسى

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 72501216/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم حسني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 85377821/09/83 166 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة ايتوني

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 74356216/09/93 163 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد اوالجمعا

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 85257716/09/82 162 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعدية حموش

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 28855522/09/86 161 أقدمية 20 سنةمزدوجدوالعزمي حسن

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 73779416/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبوزيد عبد الواحد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 78391516/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد اكريش

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 104624416/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعادل بن حليمة  العلمي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23250116/09/87 160 أقدمية 20 سنةمزدوجنورالدين ومني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 39229717/09/90 159 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف رجاد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 74538116/09/93 159 أقدمية 12 سنةمزدوجابو الحرمة عبد الله

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 6096316/09/94 157 إلتحاق بالزوجمزدوجالدحاني سليمة
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 16393316/09/82 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى يزيني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 21397716/09/85 157 أقدمية 12 سنةمزدوجمواس الحسن

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 30288716/09/87 157 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد مرزوقي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 31646216/09/88 157 أقدمية 12 سنةمزدوجبحباح لطيفة

إقليم: بني مللإقليم: سطات 37757017/09/90 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد حمدي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 70767216/09/92 157 أقدمية 20 سنةمزدوجفاتحة السائح

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 72517416/09/92 157 أقدمية 12 سنةمزدوجصالح والعيدان

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 86526516/09/85 157 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعدية حنيف

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 14083016/09/81 156 أقدمية 20 سنةمزدوجبقاش محمد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 95917816/09/81 156 أقدمية 20 سنةمزدوجحفيظة يسين

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 20659717/09/84 155 أقدمية 12 سنةمزدوجالباشير نجمي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 35798816/09/89 155 أقدمية 20 سنةمزدوجخلدون حازم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 37878517/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى الهماني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 37895117/09/90 155 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد محوش

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 70749317/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة شكيب

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 88309416/09/86 155 أقدمية 12 سنةمزدوجعباري جميلة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23708017/09/84 153 أقدمية 12 سنةمزدوجالناهري محمد
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إقليم: بني مللإقليم: سطات 72409216/09/92 153 أقدمية 12 سنةمزدوجبناصر الزبار

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 104839416/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجسيدي خالد ابحسو

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 6282016/09/95 152 إلتحاق بالزوجمزدوجغرابو لطيفة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 26986516/09/85 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا الجزولي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 39147417/09/90 151 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة الرايس

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 78738816/09/92 151 أقدمية 20 سنةمزدوجثريا منصور

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 83300801/02/94 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الهادي  المعزوز

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 5815516/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجزايد حافظ

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 74629916/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالمغراوي محمد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 111572716/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المولى كمال

إقليم: بني مللإقليم: الحوز 112097516/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسبف النصر حياة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 14090916/09/81 148 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى دحاوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 69111620/11/78 148 أقدمية 20 سنةمزدوجعلل حديوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 6296416/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجصالح مرزاق

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 21362216/09/85 147 أقدمية 12 سنةمزدوجكبير سيدي العربي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 77180516/09/91 147 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين تمليحات

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 5633716/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجدرواش فوزية
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 39387417/09/90 145 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الواحد قزدار

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 70733816/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالعزيز البقال

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 111749916/09/97 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعابدي الصالح

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 21352416/09/85 144 أقدمية 20 سنةمزدوج صاديق عبد العزيز

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 6251716/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد شهيد

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 6445516/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنجم الدين مولي هشام

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 25895016/09/85 143 أقدمية 12 سنةمزدوجلعزيري عبد الرحمان

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 27055016/09/86 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد المللي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 71790916/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس حرموي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 74035216/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الناصيري

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 74069016/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاخشاب حسن

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 74549716/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجخطاب فتح ا

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 104676916/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالطلسي مصطفى

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 112092616/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالبشير كلمان

إقليم: بني مللإقليم: تنغير 115619216/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسفي مولي يوسف

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 5700816/09/94 141 أقدمية 12 سنةمزدوجوعيد عبد العزيز

إقليم: بني مللإقليم: الرشيدية 6085616/09/94 141 أقدمية 12 سنةمزدوجاعا حسن
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 6104216/09/94 141 أقدمية 12 سنةمزدوجابغاض المصطفى

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 39175217/09/90 141 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة قادر

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 70789916/09/92 141 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد ابراهيمي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 71798116/09/92 141 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى ناصري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 72551216/09/92 141 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سميح

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 73791016/09/93 141 أقدمية 12 سنةمزدوجنايت شريف لحسن

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 74982116/09/93 141 أقدمية 12 سنةمزدوجنزهة دمناتي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20461721/09/83 140 أقدمية 12 سنةمزدوجمصمودي ادريس

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 5704016/09/94 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحمان حمداوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 8953216/09/95 139 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحمان القسيمي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 8995016/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجبصل محمد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 72420916/09/92 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية بلمرفك

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 77552216/09/91 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز سهيل

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115613216/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجانيس الرجاء

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115618716/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الزاويت

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115637516/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالمولودي الرمادي

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 20390021/09/83 138 أقدمية 20 سنةمزدوجنور الدين السالمي
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 95926116/09/81 138 أقدمية 20 سنةمزدوججميلة غزالي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 5806116/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبرنوص عبد الحكيم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 5884116/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد بولمان

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 27012816/09/85 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين الراجي

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 70777416/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسمير حسن

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 71799716/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين إذ عبد السلم

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 72417116/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالعربي مولي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 72534216/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجصالح الجاوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73892416/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد معتريف

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73923316/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف رشدية

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 77180116/09/91 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعيد بوهدار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 83685201/11/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجنجات عشاق

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111582916/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيجة لعنيتي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111583716/09/97 137 إلتحاق بالزوجمزدوجبنزرياح مليكة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 112098616/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوهلل

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117356306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء شهيد

إقليم: بني مللإقليم: ورزازات 117768311/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاعليوات عبد القادر
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117775806/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى وطغاط

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117859706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم  وبزو

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 117866306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجللة أوكمو

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 70729116/09/92 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بوزي

إقليم: بني مللإقليم: ميدلت 5939916/09/94 135 أقدمية 12 سنةمزدوجايت سيدي حماد مولي عبد ا

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 70725616/09/92 135 أقدمية 12 سنةمزدوج صالح ايت اعيدة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 71974316/09/92 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لغرب

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115637416/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجتونسي هشام

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23898117/09/84 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالمهدي عاقلي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 72535316/09/92 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الصمد اقويوش

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 73886916/09/93 133 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة مبتسم

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 111584916/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجزهرة زايدي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115644616/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشرة لهديلي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 117500606/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعلوي يونس

إقليم: بني مللإقليم: تارودانت 117578806/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الفتاح فوزي

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 117994106/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال جبور

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 118014806/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجشريف صائب
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115618216/09/99 132 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم التابيا

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 6448316/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الصمد غانيم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 24070417/09/84 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد  العبسي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 38391117/09/90 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز اكوتي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 38399117/09/90 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق بنار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 70651016/09/92 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى لشفر

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73870416/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمختار شروق

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 74430516/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن اكريش

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 76630216/09/91 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالزهري عائشة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 104455616/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز اوغنان

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 104894416/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجثورية شكوري

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 111359216/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجفريد حاجي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111586016/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبالحاج صادق

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111586516/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد معله

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111795716/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى محسين

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123496106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان بن منصور

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123538706/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغفور بوطالبي
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123683806/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز السعيد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123721606/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء حفوض

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123758106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعمران سي نورالدين

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123852606/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمرتبط الهام

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123859006/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير مولي عصام

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123866306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالناصري رشيد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123892306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ويشوا

إقليم: بني مللإقليم: كلميم 123973706/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل ايوبي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140412701/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاتيري حسن

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 38390317/09/90 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين السقاي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111576416/09/97 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيزة اقداد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 112095816/09/98 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد كروال

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115635016/09/99 129 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف عيرو

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 117457806/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق المنصوري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20437321/09/83 128 أقدمية 12 سنةمزدوجرحال شهيد

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 111785616/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجاقبيش عبد الرزاق

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115622716/09/99 127 أقدمية 12 سنةمزدوجإحيوي عبد الواحد
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 117977406/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة توهان

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 118017006/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس سليم

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123409406/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ايت حداش

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123492206/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد بنحرير

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123721806/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن حافظ

إقليم: بني مللإقليم: زاكورة 123721906/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظ هشام

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123782506/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد خديم

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123909406/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجصبير رفيع

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 5816516/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ابلقاس

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 5847316/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد عمر

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 21659016/09/85 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالمهدي القسيمي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 26986216/09/85 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى اسفاري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 27055516/09/86 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي عفيف هاشم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 37420711/09/91 125 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين بنشكرة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 70717516/09/92 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد منصور

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 72414916/09/92 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم كل

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73490316/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن  كرواني
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 74218316/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالدودي حميد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 83296416/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد نيازي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 104445615/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد عزيزي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 104531516/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد غفار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 104791716/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد اقديم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111573316/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجخديم  عبد العزيز

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 112094216/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمود  مدني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115635716/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلبنى حاجبي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117823106/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء قسال

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 123959606/09/01 125 إلتحاق بالزوجمزدوجطلحة نورة

إقليم: بني مللإقليم: ميدلت 126337015/10/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعدناني يوسف

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126410404/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبدر يوسف

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126597504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي الحسن الحميدي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126684204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز غنيم

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126694104/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة هدر

إقليم: بني مللإقليم: طاطا 126799304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلعياطي الحبيب

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126924204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء الرحيوي
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126975204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجموح تزمويت

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 5945816/09/94 123 أقدمية 12 سنةمزدوجزيتوني حسن

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 78737316/09/92 123 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرزاق لعويصي

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 104605916/09/96 123 أقدمية 12 سنةمزدوجلمهيدي محمد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 117346206/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح الدين بدروس

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 118133106/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظة سيمحي

إقليم: بني مللإقليم: أسا - الزاك 123384106/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجعبى رشيد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123966006/09/01 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجيونس التجاني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 6207729/09/94 122 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة مختصر

إقليم: بني مللإقليم: السمارة 123858206/09/01 122 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنور محمد

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 5992916/09/94 121 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة موهيب

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 111579816/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد العاتق

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 112068716/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجفرح الستاوي

إقليم: بني مللإقليم: طاطا 123498106/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوج بوشرة بنواوكس

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123604806/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق البصراوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126460404/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بنزروال

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126536104/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرفيع الداودي
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126652704/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجشرف الرائيس

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126656004/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسي محمد الصديقي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126697404/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان حائر

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126699604/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر حاجي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126768304/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الخرمودي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126837904/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجنجلء مسكين

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126875904/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد نور الدين

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126973004/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجتوقينوت مصطفى

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126990104/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير زهروي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 15383316/09/82 120 أقدمية 12 سنةمزدوجحاجي محمد سعيد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 6248516/09/95 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى جعفاري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 6258016/09/95 119 أقدمية 12 سنةمزدوجهيسو ابراهيم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 73502016/09/93 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالخيراوي احمد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111555316/09/97 119 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة الصفيات

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111578816/09/97 119 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد تباع

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111583516/09/97 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الهادي عشاب

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117605206/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز العدراوي
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إقليم: بني مللإقليم: السمارة 126405304/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجباحماد رشيد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 21380716/09/85 118 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد زاهري

إقليم: بني مللإقليم: وادي الذهب 72558816/09/92 118 أقدمية 20 سنةمزدوجالصالحة بوجمعاوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126579304/09/02 118 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة البوسكوري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 5575816/09/94 117 أقدمية 12 سنةمزدوجامين عبيدي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 5604016/09/94 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى بروك

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 5653816/09/94 117 أقدمية 12 سنةمزدوجازيوي لحبيب

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 5654016/09/94 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن سعيد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 74696216/09/93 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجامزان عبد العزيز

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 104842416/09/96 117 أقدمية 12 سنةمزدوجإلهام أكوتي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111573916/09/97 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد البلواري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 112093516/09/98 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف الحروري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 112196616/09/98 117 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء اكوتي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115616716/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد زاهير

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115644116/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحكيمة ربيع

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117615706/09/00 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرزاق العرفاوي

إقليم: بني مللإقليم: أسا - الزاك 123393606/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجأدرغال زهور
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إقليم: بني مللإقليم: طاطا 123521306/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجبوهالي فاطمة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123540106/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس بورقية

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123818006/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الله لغزاوني

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 126703113/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحمداوي عزيز

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 126761413/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد قاسمي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126912904/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد رشدي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130752305/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كبيري

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130756905/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجسومية خشون

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130769405/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمنية لقشيني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130778005/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطم الزهرة معوني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130845505/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء سوكين

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140412505/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء غظيف

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 23701216/09/85 116 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم دومي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 72415116/09/92 116 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة خضرة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126570304/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجهند البغدادي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 20390521/09/83 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى سلوح

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 21133916/09/85 115 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد  احمراس
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 78398916/09/92 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالعنزي عبد الرحيم

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126937804/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى سعيد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 5944016/09/94 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالقادر لهديلي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 123880606/09/01 112 إلتحاق بالزوجمزدوجسمحة وحيدي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 104585916/09/96 110 إلتحاق بالزوجمزدوجخلفي    حليمة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 111358416/09/97 109 إلتحاق بالزوجمزدوجامال العثماني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115615016/09/99 109 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الباز

إقليم: بني مللإقليم: بولمان 111746316/09/97 108 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام   سعد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 126754404/09/02 106 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة قديس

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 126508704/09/02 105 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرة شعبة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 74532216/09/93 104 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة الناصري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 112097816/09/98 104 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى صديق

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 37873417/09/90 103 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرزاق الزيتوني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115626616/09/99 103 إلتحاق بالزوجمزدوجبومليك   رشيدة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 76974916/09/91 102 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلل الزيات

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117451806/09/00 102 إلتحاق بالزوجمزدوجالغفولي   إمان

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117478311/09/00 102 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزي  اسماء
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إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 123453606/09/01 101 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء أزعري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 123956006/09/01 100 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية الطاهري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115362016/09/99 99 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحواط

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 126767104/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوجخمليش مريمة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 38567517/09/90 96 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد العلوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115823716/09/99 95 إلتحاق بالزوجمزدوجالبروني   الهام

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 123412813/09/01 95 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء ايت لحسن

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111360316/09/97 93 إلتحاق بالزوجمزدوجفضيلة جلل

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 118076306/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجهند منفلوطي

إقليم: بني مللإقليم: العيون 85377621/09/83 91 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة أكراد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111732016/09/97 91 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة أمخشون

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123670806/09/01 91 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى القادري

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 126399804/09/02 90 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى ازنزار

إقليم: بني مللإقليم: إفران 117326006/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة أسناي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 117591906/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنة بن حموش

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 123948706/09/01 89 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة السميري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 111585516/09/97 88 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة منصوري
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115626116/09/99 87 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية السعداوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 126809804/09/02 87 إلتحاق بالزوجمزدوجليونسي كاميلية

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 130726605/09/03 86 إلتحاق بالزوجمزدوجرامية حداد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130793705/09/03 86 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مبشير

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 112096116/09/98 85 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى احبيبات

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123554806/09/01 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالشواف بوشرى

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 6091316/09/94 84 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم راشيدي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 123708006/09/01 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد كرون

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 140017807/09/05 83 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن كورشان

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 140163106/09/06 83 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال بوضيل

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 115635316/09/99 82 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى زيادي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140055707/09/05 82 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا   مديحي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115830916/09/99 80 إلتحاق بالزوجمزدوجحمداني سميرة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 139919107/09/05 79 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء  أمال

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130741105/09/03 77 إلتحاق بالزوجمزدوجلل عزيزة حوسني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130714505/09/03 76 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد فضلوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 126768804/09/02 75 إلتحاق بالزوجمزدوجخطابي رقية
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المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 140091707/09/05 75 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا سعيد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 136854607/09/04 71 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد كمالي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 130824405/09/03 69 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة الراحل

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140106107/09/05 69 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف وهيب

إقليم: بني مللإقليم: الرحامنة 130768305/09/03 68 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة لحميدي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 136811007/09/04 66 إلتحاق بالزوجمزدوجلمية احراقي

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 104796216/09/96 62 إلتحاق بالزوجمزدوجالحلوطي ناجية

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 123690106/09/01 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزغودي المصطفى

إقليم: بني مللإقليم: شيشاوة 140628005/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوج نزهة ايت زينة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 139906707/09/05 59 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفية أشهبون

إقليم: بني مللإقليم: الصويرة 140623505/09/08 59 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب اغبار

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 130817905/09/03 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد امامي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 123528906/09/01 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغني بولحروف

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 158086702/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج هبادي

إقليم: بني مللإقليم: الرشيدية 158166415/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجزيزي  حسناء

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 126443504/09/02 49 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بنشكرى

إقليم: بني مللإقليم: شيشاوة 158145602/09/10 48 إلتحاق بالزوجةمزدوجالرجاء  زهير
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140082707/09/05 47 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام رفيع

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 111987916/09/98 45 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة الحمداوي

إقليم: بني مللإقليم: ميدلت 158270905/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجاحسكــو ابتسام

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 158311105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بنطيب

إقليم: بني مللإقليم: اليوسفية 158401205/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحرشي ابتسام

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 158463505/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجاوشويا رحيمة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 136716907/09/04 43 إلتحاق بالزوجمزدوجسامية بوعياد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 158411605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجرزيقة امرغاضن

إقليم: بني مللإقليم: تازة 158531709/12/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجكوتر العتماني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168080801/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة عادل

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 157974102/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجعاشق حليمة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 139977207/09/05 40 إلتحاق بالزوجمزدوجنورى العنابي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 112318316/09/98 39 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة فخاري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 130819805/09/03 38 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ارحو

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 140737705/09/08 37 إلتحاق بالزوجمزدوجالناجي صباح

إقليم: بني مللإقليم: إفران 158298305/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجليلة بحري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140093907/09/05 36 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  سلم
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بني مللإقليم: الحوز 168180204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجإقبال العلوي بطرني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168356804/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجقرواني كلثوم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 139960507/09/05 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان  شكراوي

إقليم: بني مللإقليم: ميدلت 168364404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى لعجيج

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140154806/09/06 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالداكيري أسماء

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 154995601/01/10 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبنهنيني رشيدة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 158376805/09/11 31 إلتحاق بالزوجمزدوجسهيلة الوراقي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 158493505/09/11 31 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء تيوتيو

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168145501/01/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال اوفدو

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 140659205/09/08 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة بتكنفوت

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 171810703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الزهراوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 171915203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسليم مينة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168383604/09/12 27 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الكريم المنصوري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 157997602/09/10 24 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج بخوش

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 158124702/09/10 24 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن  نصرى

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 155007801/01/10 21 إلتحاق بالزوجمزدوجشكور امينة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 171695703/09/13 21 إلتحاق بالزوجمزدوجافديم فدوى
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 172014602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجكنزة  بوحدو

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168363704/09/12 19 إلتحاق بالزوجمزدوجكريت سناء

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168450404/09/12 19 إلتحاق بالزوجمزدوجزروالي مريم

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175344102/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد مقدم

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175357802/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجاخرو الهادي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175219102/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد  بلحجام

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175289502/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجعثمان الراقي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175358502/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية البكري

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168401604/09/12 15 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنى النضام

إقليم: بني مللإقليم: تاونات 175323502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد خطابي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175379202/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء  تحنينت

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175215202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة بلهن

إقليم: بني مللإقليم: شفشاون 175246902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء شيتا

إقليم: بني مللإقليم: تنغير 175312902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوججعواني أسية

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175337602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد مايس

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175344602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمرشد فاطمة الزهراء

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 76544816/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجصوفي الغزواني
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 74067916/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر زعطم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: خريبكة 73518516/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرباص سعيدة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 111572116/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين راضيس

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: السمارة 70646616/09/92 140 أقدمية 20 سنةمزدوجالشافعي صالح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 112101216/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالحبيب مركوني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 115640116/09/99 131 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضوان رحمو

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تاونات 140419601/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مكاوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 117991706/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجخليل اسعـاد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 6443716/09/95 127 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد القادري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123425806/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس الهزبري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123546006/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالحبيب بريويكة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 74363716/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحماد اشقير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 117756806/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاخليفة لريكي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: وزان 126390204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعريوة نورة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126694504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد حاجوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 117969606/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجسلم مارية

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123436306/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق عمروي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123720706/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد حادق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 115645116/09/99 119 أقدمية 12 سنةمزدوجربيع المحبوبي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123669406/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالورزادي الخميس

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123977306/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجزيني عصام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 112100216/09/98 117 مزدوجدعنون خالد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 115629416/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم الكويسي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126381504/09/02 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمراوي هشام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: طانطان 126518704/09/02 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجالشرقاوي    جمال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126596904/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين  الحمداوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 115643716/09/99 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنورة خلفي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 117637506/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر الزنيدية

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126378804/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة عميري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126457304/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة بن الصغير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 126710104/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنورة حنان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126787304/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجغزلن لحبابي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126841904/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجغزلن ميلوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 111582016/09/97 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحمان ايت عزوز
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جهة التعيين : 

رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126318004/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجاعراب عبد الرحيم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126859704/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد مراحي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 117986706/09/00 111 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة هراندو

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 126620518/09/02 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الفتاح الكتابي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126676504/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام فنغال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 112090416/09/98 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى الكباش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 117912718/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحكماوي احمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 118071206/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مرزاق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 118072306/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق معروفي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123458106/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير عزمي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 123699806/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام فرجي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 123989006/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ازرايدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130826905/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد رمزي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130859505/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد زلماط

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 136751807/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناء الحوش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130740805/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد حنيني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الحسيمة 104868816/09/96 106 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف أتوتاو
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126531404/09/02 105 أقدمية 12 سنةمزدوجدادسي يونس

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123568406/09/01 103 إلتحاق بالزوجةمزدوجفيصل دادسي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130683205/09/03 103 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناء الحيرش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 117868806/09/00 101 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالصمد رفيعي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 123489913/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالفتاح بنغربال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 123514806/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوج خديجة بوشبوك

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 123777513/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كريم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 126530918/09/02 101 مزدوجهشام الدعدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126582304/09/02 101 مزدوجالفنيدي عبد الغني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 136800107/09/04 101 مزدوجغزلن سعيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 136734707/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان دحمان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 117521006/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بناس

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126336104/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس ادكيدك

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130595005/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح الدين بصير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123785606/09/01 97 مزدوج نبيل خربوش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126560104/09/02 97 مزدوجحسن العماري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 136757707/09/04 97 مزدوجالمديوني حنان
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 118056906/09/00 94 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمحفوظ نادي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 98793801/05/97 93 مزدوجمحمد السراج

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 117817506/09/00 93 مزدوجبوزكري خلفي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123928506/09/01 93 مزدوجرضوان سفير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123971706/09/01 93 مزدوجمحسين وسيطي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126708904/09/02 93 مزدوجيوسف حناوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126757104/09/02 93 مزدوجالحسان كجوني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 126921004/09/02 93 مزدوجعبد الرحيم الركراك

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130559505/09/03 93 مزدوجنبيل اكوتي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130756505/09/03 93 مزدوجقسو محمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 139943007/09/05 93 مزدوجغزلن  بن الحبيب

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140075807/09/05 93 مزدوجمحمد وراد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 117402506/09/00 91 مزدوجبشبوش خالد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130590705/09/03 91 مزدوجحسن بعيز

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 139928507/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوججمال الببوري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: السمارة 115640216/09/99 90 مزدوجبعزيز جميلة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126719204/09/02 89 مزدوجنوال حفضي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126940404/09/02 89 مزدوجبهيجة سلمي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130591205/09/03 89 مزدوجبدر محمد بخاي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 130761005/09/03 89 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى خوية

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130819905/09/03 89 مزدوجصليحة اوراش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130839705/09/03 89 مزدوجسمير اسداسي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 139952907/09/05 89 مزدوجعبد النبي بوجبير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126464904/09/02 87 مزدوجزهور بطاش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126466404/09/02 87 مزدوجعبد الغني  بيهاوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126489004/09/02 87 مزدوجليلي بوخروف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126763204/09/02 87 مزدوجسناء قرواني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 115356016/09/99 85 مزدوجهشام أوشل

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 117357711/09/00 85 مزدوجمحمد شجال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123641206/09/01 85 مزدوجفاتحة القرقوري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الرحامنة 126336912/09/02 85 مزدوجسومية عدناني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126765004/09/02 85 مزدوجفؤاد كحيزة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126792904/09/02 85 مزدوجرشيد لمشنق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130568505/09/03 85 مزدوجعزيز اجرود
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130834505/09/03 85 مزدوجيونس سافي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 139994707/09/05 85 إلتحاق بالزوجمزدوجكوتر المدرسي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140026307/09/05 85 مزدوجغزلن حصاري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140462005/09/07 85 مزدوجبشرى دحاني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140564301/02/08 85 مزدوجاربيب رحال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140566301/02/08 85 مزدوجاحمد البوزيدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: زاكورة 140587724/01/08 85 مزدوجلمشنق حمادي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سيدي بنور 115636016/09/99 83 مزدوجارسلن دينار

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 117535310/09/00 83 مزدوجدحاني كمال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 117929406/09/00 83 مزدوجسميرة خياط

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 136801007/09/04 83 مزدوجفوزية سليم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140087307/09/05 83 مزدوجرفاعي مصطفى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123569206/09/01 81 مزدوجهشام الدحاني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126928904/09/02 81 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغاني رياض

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140083507/09/05 81 مزدوججميلة الرحيلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140152206/09/06 81 مزدوجكوثر علموا

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123451213/09/01 79 مزدوجعبد الحفيظ عثماني
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130580805/09/03 79 مزدوجوفاء عقيل

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 136730007/09/04 79 مزدوجالزهرة بتكنفوت

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 136783807/09/04 79 مزدوجالهام نجوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130611305/09/03 78 مزدوجنبيل بنيوسف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130703005/09/03 78 مزدوجخالد القلش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130822705/09/03 78 مزدوجرابح رشيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 111572616/09/97 77 مزدوجبوزكري زرقطوني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 123694906/09/01 77 مزدوجوداد الفضيلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 123865406/09/01 77 مزدوجعبد الرحيم نشيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126345404/09/02 77 مزدوجرشيدة عيدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126743404/09/02 77 مزدوجرشيد جماع

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126932804/09/02 77 مزدوجالشرقاوي صبري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 136879207/09/04 77 مزدوجهشام زهومي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 140027707/09/05 77 مزدوجنوال هيكون

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140449005/09/07 77 مزدوجأزنداك حنان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140476821/09/07 77 مزدوجفاتحة  فغال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 140658505/09/08 77 مزدوجاحسان  بصيري
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 123636706/09/01 76 مزدوجليلى الجهوري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 123614914/09/01 75 مزدوجالفاطين  بوشرى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123666806/09/01 75 مزدوجتوفيق العمراني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 130757805/09/03 75 مزدوجعبد الله خليل

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140020307/09/05 75 مزدوجهدر نعيمة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140492505/09/07 75 مزدوجحنان نبلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140549305/09/07 75 مزدوجمرانى  نوال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126393904/09/02 73 مزدوجحنان السمللي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140001407/09/05 73 مزدوجعبد الهادي البلماني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تيزنيت 136782107/09/04 72 إلتحاق بالزوجمزدوجمتوكيل فضمة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 126496404/09/02 71 مزدوجبورا كريمة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126853604/09/02 71 مزدوجمحمد منصف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 130563105/09/03 71 مزدوججميلة ايت بل

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 130589805/09/03 71 مزدوجنوار بهدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 136877307/09/04 71 مزدوجنادية تورشلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 115614116/09/99 69 مزدوجابراهيم النماط

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123803106/09/01 69 مزدوججمال لكريني
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126575704/09/02 69 مزدوجيوسف البير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140074607/09/05 69 مزدوجكريم وحيب

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154916802/09/09 69 مزدوجعبد الرزاق اوراش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154944902/09/09 69 مزدوجكريمة زيات

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154973901/01/10 69 مزدوجعدنان محمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154996001/01/10 69 مزدوجامال بناس

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154998101/01/10 69 مزدوجبياه عبد الرزاق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155010701/01/10 69 مزدوجدحاني عبد الرحمان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155030701/01/10 69 مزدوجالخلوقي   هشام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155034401/01/10 69 مزدوجشامة الميثاق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155055901/01/10 69 مزدوجمحمد حافظي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155103501/01/10 69 مزدوجرضوان الرداد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 117781506/09/00 67 مزدوجنازك الراجي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126319004/09/02 67 مزدوجمينة عاصيف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 136885617/09/04 67 مزدوجابتسام زميرلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140188506/09/06 67 مزدوجلوبنى لشهاب

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140501505/09/07 67 مزدوج ابتسام توبي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تنغير 140683405/09/08 67 مزدوجالمسناوي سعيدة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: زاكورة 140748105/09/08 67 مزدوجسعداني يوسف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 140722305/09/08 65 مزدوجحفصة لهمام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154844113/01/09 65 مزدوجهنية معروف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123670606/09/01 61 مزدوجرشيد السامي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126579404/09/02 61 مزدوجرشيد البوسعيدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 130759705/09/03 61 مزدوجخيير طارق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 136780507/09/04 61 مزدوجمحترام مراد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140061207/09/05 61 مزدوجادريس منيول

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140181806/09/06 61 مزدوجعصام البوعزاوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140189806/09/06 61 مزدوجللنوال يوسفي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 140718605/09/08 61 مزدوجخوليد سهام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155020601/01/10 61 مزدوجحميد الباز

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155041101/01/10 61 مزدوجعبدالفتاح النجدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155107501/01/10 61 مزدوجصديق سميرة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158021802/09/10 61 مزدوجشدلي غزلن

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158157702/09/10 61 مزدوجنوال طالب
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: خنيفرة 158193802/09/10 61 مزدوجالعايدي الحسين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155034301/01/10 60 إلتحاق بالزوجةمزدوجالميري عبد الرحيم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 127004904/09/02 59 مزدوجالسعيد زياني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 130711605/09/03 59 مزدوجالتقي حسن

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140441905/09/07 59 مزدوجنوال  ا بو هل ل

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140661605/09/08 59 مزدوجمحمد شعبة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 140680905/09/08 59 مزدوجازهور الخلفاوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: ورزازات 140734805/09/08 59 مزدوجسومية  مويسى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 154895602/09/09 59 مزدوجإلهام ايتحسين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154896402/09/09 59 مزدوجالشرواني لوبنة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 154897708/10/09 59 مزدوجسعاد خجيوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 154897802/09/09 59 مزدوجمليكة خطابي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154917602/09/09 59 مزدوجحميد الروتابي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154933002/09/09 59 مزدوجالراجي    عزيزة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155002501/01/10 59 مزدوجبوشرة البوكيلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155075601/01/10 59 مزدوجلباردي عبد الفتاح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155085801/01/10 59 مزدوجازهور مجدوبي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155100501/01/10 59 مزدوجاوليدي  نورة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155103701/01/10 59 مزدوجراضيس حليمة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154967901/01/10 57 مزدوجاسماعيل عموري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155054601/01/10 57 مزدوجهاشمي عبد العالي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155058701/01/10 57 مزدوجحموش عمر

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 155074001/01/10 57 مزدوجاخريبش محمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 157971102/09/10 57 مزدوجهند عبد المعبود

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140203406/09/06 56 مزدوجعواطف زهري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155027501/01/10 55 مزدوجالحساني نور الدين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 117372806/09/00 54 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين الراشق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126864304/09/02 54 مزدوجحسناء نحال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155045601/01/10 54 مزدوجعبدالكريم فضولي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155052901/01/10 54 مزدوجمراد غفران

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 130714005/09/03 53 مزدوجمصطفى الزيادي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 136741407/09/04 53 مزدوجالعلمي رضوان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 140164306/09/06 53 مزدوجبوجيجة عبد الحكيم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140467705/09/07 53 مزدوجعائشة البليلي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 140717105/09/08 53 مزدوجفاطمة خلقي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155034801/01/10 53 مزدوجاحمد المتاقي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 158123702/09/10 53 مزدوجمحمد مزدهير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158162702/09/10 53 مزدوجالزاهري سهام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158277005/09/11 53 مزدوجصلح الدين آيت بن عزيز

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158288505/09/11 53 مزدوجفاطمة عنكور

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: اليوسفية 158312805/09/11 53 مزدوجأمينة بيردحا

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158314205/09/11 53 مزدوجبوعلوي كريمة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158316905/09/11 53 مزدوجمريم بوالدكيك

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158319205/09/11 53 مزدوجحياة بويكدارن

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158373905/09/11 53 مزدوجمحمد الماحي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158380305/09/11 53 مزدوجلبنى الرامي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158405105/09/11 53 مزدوجمحمد هيري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158434405/09/11 53 مزدوجلمراني كبير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158466905/09/11 53 مزدوجإلهام عومي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158488905/09/11 53 مزدوجرشيدة  تشبروت

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158501705/09/11 53 مزدوجاحمد زوبدي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 136754007/09/04 51 مزدوجالكبوسي سعيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 136869307/09/04 51 مزدوجسفولي محمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 139940007/09/05 51 مزدوجبنشكير هشام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140055407/09/05 51 مزدوجابتسام مشخوري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140736605/09/08 51 مزدوجا مساعف مريم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 154896502/09/09 51 مزدوجنبيلة دحمان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154984901/01/10 51 مزدوجسي سعيد  أرهس

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155024801/01/10 51 مزدوجلطيفة الحضري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155027401/01/10 51 مزدوجحكيمة الحسني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155037301/01/10 51 مزدوجاليسمين سهام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155071401/01/10 51 مزدوجقصاد إيمان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 157999502/09/10 51 مزدوججواد بطاطة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 158007902/09/10 51 مزدوجخالد بنموسى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158083902/09/10 51 مزدوجغزلن حسني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158101602/09/10 51 مزدوجامينة لعماري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158114702/09/10 51 مزدوجمليكة   ملوك

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158120402/09/10 51 مزدوجموعو شت غزلن
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158121802/09/10 51 مزدوجمنى  موماد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: ميدلت 158159402/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجتميح حفيظة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158161802/09/10 51 مزدوجعزيزة ياسيني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: خنيفرة 158225702/09/10 51 مزدوجفوزية اشعو

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154898302/09/09 47 مزدوجلمعمري صالحة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155006201/01/10 47 مزدوج   الصالحة بزازو

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155095601/01/10 47 مزدوجزوبيدة نور الدين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158482205/09/11 46 مزدوجتوفيق سرحان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158486205/09/11 46 مزدوجسفاح يوسف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158489405/09/11 46 مزدوجعبدالجليل الطاهري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158500905/09/11 46 مزدوجحمزة الزياني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 126748204/09/02 45 مزدوجفيصل جنحي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140626205/09/08 45 مزدوجآيت بوحوتة ياسين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140658805/09/08 45 مزدوجبوصي مليكة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140662705/09/08 45 مزدوجشجاعي ايمان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158397505/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن حكيم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168163104/09/12 45 مزدوجأبو تمام الحسنية
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168171004/09/12 45 مزدوجايت عل عتيقة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شفشاون 168172704/09/12 45 مزدوجزكرياء أيت الفلح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168215104/09/12 45 مزدوجتورية بن خدة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168239504/09/12 45 مزدوجشاهيب ليلى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168259204/09/12 45 مزدوجثورية العشاب

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168311904/09/12 45 مزدوجصالحة الرفيعي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168362104/09/12 45 مزدوجكنني عماد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: اليوسفية 168369204/09/12 45 مزدوجنوال لحلو

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168381004/09/12 45 مزدوجرباب معيفي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140447105/09/07 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمراوي عصام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155044001/01/10 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزكاني عزيز

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158093702/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجاجنيخ سميحة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158450105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمندير  رجاء

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140447805/09/07 43 مزدوجعبدالمجيد عوفير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سيدي بنور 144213101/01/08 43 مزدوجفاتح نعيمة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158278105/09/11 43 مزدوجايت منصور فدوى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158342105/09/11 43 مزدوجأمال الدريهمي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تاونات 158365505/09/11 43 مزدوجحنان الفكري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158370405/09/11 43 مزدوجسعاد الجطاري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158382605/09/11 43 مزدوجعبد الفتاح الصقلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158388805/09/11 43 مزدوجفاتيح زينب

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158395405/09/11 43 مزدوجمحمد هاشمي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158469405/09/11 43 مزدوجربيح بشرى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 168090601/01/12 43 مزدوجعازيم عائشة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168104205/09/11 43 مزدوجالمصطفى الشعراوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 158322905/09/11 42 مزدوجليلى بومهدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158414605/09/11 42 مزدوججميل البشير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158478705/09/11 42 مزدوجالسعدية ساهم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 158493705/09/11 42 مزدوجحسناء اتلمساني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123721706/09/01 41 مزدوجعبد ا حفياني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158022402/09/10 40 مزدوجايمان شهبي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158025202/09/10 40 مزدوجشباكي مباركة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 157973102/09/10 39 مزدوججواد عكراشي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158006902/09/10 39 مزدوجزينب بنهنية
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 158070502/09/10 39 مزدوجمحمد السكتاني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168192204/09/12 39 مزدوجسناء عسولي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 115642116/09/99 38 مزدوجسعيد خدماوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 140469905/09/07 38 مزدوجمحمد العناني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140661905/09/08 38 مزدوجرضوان شفاق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 140727005/09/08 38 مزدوجالجيللي لغزافي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 140740905/09/08 38 مزدوجوتاب سومية

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 140746205/09/08 38 مزدوجرشيد جمال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154997101/01/10 38 مزدوجبنيوس نزهة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 155017701/01/10 38 مزدوجالبشير العمراوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 155055501/01/10 38 مزدوجحدوى احمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168109001/01/12 38 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحبيب العلوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171707203/09/13 38 مزدوجنورة بركة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171724003/09/13 38 مزدوجعائشة ابكير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تارودانت 171744303/09/13 38 مزدوجشاكر خالد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171745703/09/13 38 مزدوجرابحة شرفي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171776303/09/13 38 مزدوجنجاة الهابي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171788903/09/13 38 مزدوجحنان الماموني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الحوز 171811703/09/13 38 مزدوج نادية فائق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171814603/09/13 38 مزدوجفدادي مريم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: زاكورة 171838103/09/13 38 مزدوجنادر إسومر

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 171865603/09/13 38 مزدوججواد لوطفي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: ورزازات 171875003/09/13 38 مزدوجفاطمة الزهراء مسناف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171878803/09/13 38 مزدوجعتيقة مباكر

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171903803/09/13 38 مزدوجإلهام رحيمي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171921103/09/13 38 مزدوجعثمان سموري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 171925103/09/13 38 مزدوجامال تقي-الدين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الصويرة 171925603/09/13 38 مزدوجنورة طلحة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171932103/09/13 38 مزدوجاليونسي المصطفى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158022902/09/10 37 مزدوجالشاهيد رشيدة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158411405/09/11 37 مزدوجفاطمة امغي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: طانطان 17218316/09/82 36 مزدوجسعيد السامي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154895702/09/09 36 مزدوجعرقوب زينب

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158421505/09/11 36 مزدوجيوسف خالد
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158430505/09/11 36 مزدوجلهمام سمية

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158434205/09/11 36 مزدوجمحمد امين لمراحي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 115615516/09/99 35 مزدوجهشام غازي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 136726707/09/04 35 مزدوجبوخريص خالد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140696305/09/08 35 مزدوجالساهلي خالد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140717005/09/08 35 مزدوجيوسف خليد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 140730005/09/08 35 مزدوجمراوي محمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 140748705/09/08 35 مزدوجحسناء صاديق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168203904/09/12 35 مزدوجبين الحرة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168232804/09/12 35 مزدوجاسماء بوربيط

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168239104/09/12 35 مزدوجيونس شفيق

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168296104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالورزادي رجاء

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168319904/09/12 35 مزدوجكريمة   الزهار

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168332404/09/12 35 مزدوجحيداني حنان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168348104/09/12 35 مزدوجايزم زينب

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168371804/09/12 35 مزدوجلمعبعب محمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168394304/09/12 35 مزدوجعفاف مريد
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168401904/09/12 35 مزدوجنزهي سفيان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168403904/09/12 35 مزدوجعزيز عفير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168409504/09/12 35 مزدوجعزيزة والشيخ

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168420904/09/12 35 مزدوجوفاء رصيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168430104/09/12 35 مزدوجلمياء سربي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168437304/09/12 35 مزدوجتاغرة سعيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168454704/09/12 35 مزدوجسناء ازويتي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 171821003/09/13 34 مزدوجعبدالواحد حدادي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 117965406/09/00 31 مزدوجالمصطفى سعيف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123785206/09/01 31 مزدوجخلوقي لمياء

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140445005/09/07 31 مزدوجحسن اقديم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140528405/09/07 31 مزدوجابراهيم العربي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140682205/09/08 31 مزدوجلحبيب المهير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158111002/09/10 31 مزدوجلوريكي رشيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158115302/09/10 31 مزدوجحكيم مرغادي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158141002/09/10 31 مزدوجهشام راشيدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171745503/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجناعيمة شرف
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 171987502/09/14 31 مزدوجالعربي عاطين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171994802/09/14 31 مزدوجخديجة باختيار

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172023902/09/14 31 مزدوجابريكي عبد العزيز

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تارودانت 172030502/09/14 31 مزدوجرشيد الشهيبي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172031202/09/14 31 مزدوجحفيظة الشليحي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172040402/09/14 31 مزدوجالعاشق الزوهرة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الدريوش 172079702/09/14 31 مزدوجالنحيلي نورة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: زاكورة 172087102/09/14 31 مزدوجفاضل عبداللطيف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 172090602/09/14 31 مزدوجفضول امينة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شفشاون 172096702/09/14 31 مزدوجصفاء حاشي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172125602/09/14 31 مزدوجلفضالي رشيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172130402/09/14 31 مزدوجبشرى  لمغيلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: خنيفرة 126860304/09/02 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجموراد امساعف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 140681205/09/08 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد الخنوبي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158285005/09/11 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجأملح رشيد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 158038402/09/10 29 مزدوجعبد الحكيم العمراوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168401404/09/12 29 مزدوجنزيه  فاطمة الزهراء
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171801403/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجالقرشي المولودي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 123867913/09/01 28 مزدوجهيشام نعيم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126495204/09/02 28 مزدوجبونافع الهام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 126993204/09/02 28 مزدوجزرميت ربيعة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140750905/09/08 28 مزدوجاسبيلي سميرة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171748003/09/13 28 مزدوجخديجة شرقاوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الحوز 171764403/09/13 28 مزدوجيونس العلم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171765703/09/13 28 مزدوجالعمري حسناء

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171800903/09/13 28 مزدوجالخدلوي فاطمة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171808303/09/13 28 مزدوجالساري أمال

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171887403/09/13 28 مزدوجفاطمة الزهراء النماوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 171901903/09/13 28 مزدوجعمر رابح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 171912103/09/13 28 مزدوجصدقاوي محمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171932003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب يامين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171935503/09/13 28 مزدوجحياة زازية

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 111581216/09/97 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل العماري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140718105/09/08 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسلمى خرشغي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تارودانت 172044702/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى العسري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: فجيج 172144302/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجموهيمان يونس

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140672705/09/08 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمراوي رجاء

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 140514005/09/07 21 مزدوجعبد الرحيم  بدران

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 157974902/09/10 21 مزدوجبدر عادل

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 171977202/09/14 21 مزدوجالبدر مريم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172011702/09/14 21 مزدوجبوبكرة عبد الحكيم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 172074102/09/14 21 مزدوجامين الغني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: وزان 172112102/09/14 21 مزدوجالسعدية جبران

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172142202/09/14 21 مزدوجمرغادي سناء

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شيشاوة 172149802/09/14 21 مزدوجالمحجوب ناصير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172153402/09/14 21 مزدوجصلح الدين النويجح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تارودانت 172035902/09/14 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد دردومي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175377002/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا سودو

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175296602/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمر كلمان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 175362202/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم ربيح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175374502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة سلومي
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إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175226202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبنكدا بديعة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175279202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالموطيع الهام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175287402/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد النجمي

إقليم: خنيفرةإقليم: ورزازات 73906816/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد عروب

إقليم: خنيفرةعمالة: أكادير  إدا وتنان 73934316/09/93 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بلي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 104669316/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجيعيا ابراهيم

إقليم: خنيفرةإقليم: الرشيدية 104737416/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوجبدرو عبد ا

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 112306216/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال المصطفى

إقليم: خنيفرةإقليم: سيدي افني 115734016/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجاكرازن سعدية

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 117435406/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبورخيصي يوسف

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 112307016/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجوجدي سعيد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 112313816/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعسواني عزيز

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 123843806/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمرباحي حسن

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 117861511/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجاوداري عائشة

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 117881111/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالصديقي  سعيد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 74620016/09/93 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعاشور بن يوسف

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 104753616/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجامغران محمد
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إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 123731913/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحموش سيدي محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 115901416/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى  سباعي

إقليم: خنيفرةإقليم: الرحامنة 123612706/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجخاليد الفائز

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 126433613/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام بلحاج

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 126993313/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجزروال   حنان

إقليم: خنيفرةإقليم: خريبكة 6443616/09/95 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالنايلي سعيد

إقليم: خنيفرةإقليم: إفران 104610516/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز اسغيري

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 117445011/09/00 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالبهلول ملودة

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 123567306/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد النبي الشتوي

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 123932306/09/01 121 إلتحاق بالزوجمزدوجسلمات مريم

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 126354713/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجايت قاسي نور الدين

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 126747216/10/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوججلف رشيد

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 126554404/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين العدراني

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 130686205/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظة الجرفي

إقليم: خنيفرةإقليم: تازة 126856904/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجموسى وجى حياة

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 126898504/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالهري عبدالغاني

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 111788616/09/97 113 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد قاديري
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إقليم: خنيفرةإقليم: تاونات 126331304/10/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيل عبياي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 126375804/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجامنزو المصطفى

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 123787506/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد خبة

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 126824404/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجللة حسناء موكيل

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 130616605/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس بوعديس

إقليم: خنيفرةإقليم: كلميم 117751206/09/00 102 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان خيطوش

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 111431516/09/97 101 أقدمية 12 سنةمزدوجبرباش رشيد

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 140081707/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجاوزوزو عبد الكريم

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 130816818/09/03 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجألهري عبدالحميد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 136838323/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام غودان

إقليم: خنيفرةإقليم: خريبكة 73784716/09/93 93 مزدوجالتاقي سمير

إقليم: خنيفرةإقليم: زاكورة 139954107/09/05 93 مزدوجبولشفار هشام

إقليم: خنيفرةإقليم: إفران 104936416/09/96 92 مزدوجادريس قاسمي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 24023316/09/84 91 أقدمية 12 سنةمزدوجباش المصطفى

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 139971107/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجظل عبد الله

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 139989107/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجالهواري حكيم

إقليم: خنيفرةإقليم: الحوز 140073707/09/05 91 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة احماد وعبدي
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إقليم: خنيفرةإقليم: الرشيدية 123400314/09/01 88 أقدمية 12 سنةمزدوج أحمام رابحة

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 123737506/09/01 85 مزدوجحراشي كمال

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 123947606/09/01 85 مزدوجاسلمي سيدي احمد

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 126949904/09/02 85 مزدوجنوال  سكاف

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 136875407/09/04 77 مزدوجمعاذ التهادي

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 154845124/12/08 77 مزدوجمفيد المولودي

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 5859216/09/94 75 مزدوجمحمد المكاوي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 123969306/09/01 75 مزدوجالتومي مينة

إقليم: خنيفرةإقليم: جرسيف 123944614/09/01 74 مزدوجصغيري رشيدة

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 130720005/09/03 72 مزدوجنبيل فرقاني

إقليم: خنيفرةإقليم: خريبكة 76639616/09/91 70 مزدوجفاطمة   باعمي

إقليم: خنيفرةإقليم: إفران 111785816/09/97 70 إلتحاق بالزوجةمزدوجعياشي كمال

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 126905904/09/02 70 إلتحاق بالزوجمزدوجالطاهر رشيدة

إقليم: خنيفرةإقليم: ورزازات 140135801/01/06 70 مزدوج محمد مريغ

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 154567001/01/10 69 مزدوجزهراوي إدريس

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 154982701/01/10 69 مزدوجبوعزة امساوي

إقليم: خنيفرةإقليم: زاكورة 155003601/01/10 69 مزدوجطارق بورباش
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 155053301/01/10 69 مزدوجمحمد كرام

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 155089001/01/10 69 مزدوجمحمد عالمي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 115542316/09/99 67 مزدوجكمي مليكة

إقليم: خنيفرةإقليم: سطات 126724504/09/02 67 مزدوجراضية حوري

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 140635705/09/08 67 مزدوجأعطيجان اسماعيــل

إقليم: خنيفرةإقليم: الرحامنة 155091501/01/10 67 مزدوجالمودهان مصطفى

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 118057911/09/00 65 مزدوجناصيري   حسن

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 130731705/09/03 61 مزدوجحمادى مولود

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 158134602/09/10 61 مزدوجوحطي عبد الرحيم

إقليم: خنيفرةإقليم: الرحامنة 136703007/09/04 59 مزدوجعادل ايت جديد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 136754907/09/04 59 مزدوجالكاس عبد الرحيم

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 154911802/09/09 59 مزدوجإعقاتن عبد الرحيم

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 155067101/01/10 59 مزدوججرارى بوعزى

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 154568501/01/10 57 مزدوجببا عبد العزيز

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 155029101/01/10 57 مزدوجالجهاد  والساعيد

إقليم: خنيفرةإقليم: الحوز 155045301/01/10 57 مزدوجسيدي محمد فضيلي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 155071601/01/10 57 مزدوجفاطمة خشني
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 155100701/01/10 57 مزدوجامحمد وامعي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 126999204/09/02 56 مزدوجزياني نور الدين

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 155051601/01/10 54 مزدوجحفيظ فوزي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 158119702/09/10 53 مزدوجصوفيا مخليص

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 158230502/09/10 53 مزدوجسعدي الحسين

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 158283005/09/11 53 مزدوجماجدة علوش

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 158455605/09/11 53 مزدوجنصرالدين بوعزة

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 158520109/12/11 53 مزدوجعبد الرحمان الديكي

إقليم: خنيفرةإقليم: وزان 159272509/12/11 53 مزدوجسعيد سرفي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 168149301/01/12 53 مزدوجصادقي علي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 168151701/01/12 53 مزدوجعتيقة تبوتي

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 154977701/01/10 51 مزدوجايت بن عمرو عبد القادر

إقليم: خنيفرةإقليم: قلعة  السراغنة 155004501/01/10 51 مزدوجبوتكبرت محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 157976302/09/10 51 مزدوجعكوران محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: جرسيف 157980802/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجأيت موهمو عائشة

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 126337904/09/02 50 مزدوجمحمد افرسي

إقليم: خنيفرةإقليم: قلعة  السراغنة 140536605/09/07 50 مزدوجمحمد كودادي
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 155096601/01/10 49 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد أعبي

إقليم: خنيفرةإقليم: وزان 158090902/09/10 49 مزدوجلعرير اسماعيلي

إقليم: خنيفرةإقليم: وزان 158131202/09/10 49 مزدوجأوعجيك سعيد

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 158106302/09/10 48 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لمديهين

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 154911202/09/09 46 مزدوجعلي بوحو

إقليم: خنيفرةإقليم: تطوان 154911502/09/09 46 مزدوجديدوش حنان

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 140638005/09/08 45 مزدوجبعوي رشيد

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 168298404/09/12 45 مزدوجعصام اليعقوبي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 168392604/09/12 45 مزدوجمحب عبلة

إقليم: خنيفرةإقليم: وزان 168432204/09/12 45 مزدوجسمللي رشيدة

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 168453304/09/12 45 مزدوجبوشرى زواني

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 123410315/09/01 44 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة آيت حمو

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 155024001/01/10 44 مزدوجمصطفى الكلتى

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 158261605/09/11 43 مزدوجاعراب صالح

إقليم: خنيفرةإقليم: أسا - الزاك 158389905/09/11 43 مزدوجحليمة فرجان

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 158449705/09/11 43 مزدوجموك اعلي يونس

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 158463705/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجادادا حميد
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26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 154895202/09/09 41 مزدوجسهام لغلم

إقليم: خنيفرةإقليم: قلعة  السراغنة 155098301/01/10 41 مزدوجمصطفى وباسلم

إقليم: خنيفرةإقليم: قلعة  السراغنة 155101101/01/10 41 مزدوجوالنابي الحسين

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 157979202/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجمجدة ايت المللي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 158272605/09/11 40 مزدوجأيت بوشوي حسناء

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 168418404/09/12 39 مزدوجعزيز قصطال

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 130701305/09/03 38 إلتحاق بالزوجمزدوجالوردي نجاة

إقليم: خنيفرةإقليم: قلعة  السراغنة 136769107/09/04 38 مزدوجخليد السلطاني

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 140712905/09/08 38 مزدوجحسان جلول

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 140762405/09/08 38 مزدوجزهور  احميمد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 154912302/09/09 38 إلتحاق بالزوجمزدوجابريك لمياء

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 158080602/09/10 38 مزدوجحجري حسناء

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171664003/09/13 38 مزدوجأعفير حدو

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171674703/09/13 38 مزدوجأكناو  حسنية

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 171675403/09/13 38 مزدوجحفيظة أكنوز

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171679803/09/13 38 مزدوجأيت احميد سومية

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171693103/09/13 38 مزدوجامزيل امينة
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171702703/09/13 38 مزدوجمريمة بادو

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 171709403/09/13 38 مزدوجبلعسري بوعزة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171730503/09/13 38 مزدوجبوحو محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171735503/09/13 38 مزدوجبومسيس نسرين

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171755403/09/13 38 مزدوجعبد الرحمان درقاوي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171766703/09/13 38 مزدوجالعقاوي فاطمة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171772403/09/13 38 مزدوجرشيد البوشتاوي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171800803/09/13 38 مزدوجفتيحة القزبوري

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 171805003/09/13 38 مزدوجالرشيد عزيز

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 171807303/09/13 38 مزدوجالصافي لطيفة

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 171816203/09/13 38 مزدوجكزيري نورالدين

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171817103/09/13 38 مزدوجغنامي عبد الحكيم

إقليم: خنيفرةإقليم: بولمان 171817903/09/13 38 مزدوجغلني بوشرى

إقليم: خنيفرةإقليم: الحوز 171819803/09/13 38 مزدوجكنوني حسنية

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171825003/09/13 38 مزدوجحموش تورية

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171828903/09/13 38 مزدوجحدوش مريم

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171833903/09/13 38 مزدوجعبداللطيف اشو
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171839003/09/13 38 مزدوجعائشة جمالي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171839503/09/13 38 مزدوجالجزولي نعيمة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171847703/09/13 38 مزدوجعائشة الخلفي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171847803/09/13 38 مزدوجالسعدية الخلفي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171852303/09/13 38 مزدوجقريش بديعة

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 171865403/09/13 38 مزدوجلوطفي حميد

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 171873703/09/13 38 مزدوجزهرة مكاوي

إقليم: خنيفرةإقليم: تاونات 171880003/09/13 38 مزدوجموك اعلي امينة

إقليم: خنيفرةإقليم: ورزازات 171893803/09/13 38 مزدوجاوبسلم سومية

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 171897703/09/13 38 مزدوجالمصطفى أخبو

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171905403/09/13 38 مزدوجرزيق حسناء

إقليم: خنيفرةإقليم: زاكورة 171911903/09/13 38 مزدوجالعربي الصادقي

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 171930803/09/13 38 مزدوجوهبي محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171932203/09/13 38 مزدوجعبد الواحد يوسفي

إقليم: خنيفرةإقليم: الحوز 171934903/09/13 38 مزدوجزارهو محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171937503/09/13 38 مزدوجالزياني أسماء

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 130609416/09/03 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبن رضوان سهار
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 168078601/01/12 37 مزدوجليلى أبعلي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 168234204/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة بوسكور

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 139972007/09/05 35 مزدوجايمان الديش

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 168188904/09/12 35 مزدوجأبراوي خديجة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 168207604/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجقسو بلقاسم

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 168267604/09/12 35 مزدوجانس البرغوسي

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 168308004/09/12 35 مزدوجالوردي فيصل

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 168354904/09/12 35 مزدوجمحمد كمال

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 168371204/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلكرد سومية

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 168415004/09/12 35 مزدوجحسن أمحا

إقليم: خنيفرةإقليم: إفران 168419804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الرحماني

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 168447502/09/12 35 مزدوجيومور فاطمة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 168447604/09/12 35 مزدوجيوس محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 171692103/09/13 34 مزدوجحميد أمرابض

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 168152701/01/12 33 مزدوجطلحة رابحة

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 140506705/09/07 31 مزدوجعــــــل احمـيـزان

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 140682905/09/08 31 مزدوجالمازنى دونيا
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: اليوسفية 171762403/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة العاطيفي

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171859703/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجلمين محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171962702/09/14 31 مزدوجعائشة عبداللوي

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 171967102/09/14 31 مزدوج المصطفى عادل

إقليم: خنيفرةإقليم: زاكورة 171968502/09/14 31 مزدوجالمصطفى افتاتي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171970702/09/14 31 مزدوجسعاد ايدان

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 171978003/09/14 31 مزدوجلكبير علوي

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171989402/09/14 31 مزدوجسهام أزروال

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 171997602/09/14 31 مزدوجرشيد بيناوي

إقليم: خنيفرةإقليم: الحوز 171998002/09/14 31 مزدوجباد عبد الرحيم

إقليم: خنيفرةإقليم: الحوز 171999302/09/14 31 مزدوجفاطمة بالمين

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171999802/09/14 31 مزدوجبلحسن  حسناء

إقليم: خنيفرةإقليم: تازة 171999902/09/14 31 مزدوجبلحسن للة مولتي

إقليم: خنيفرةإقليم: جرسيف 172006902/09/14 31 مزدوجأحمد بنكجان

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 172010802/09/14 31 مزدوجسعاد بنيكو

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 172015702/09/14 31 مزدوجبويعلوشن  خديجة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172018902/09/14 31 مزدوجللة لطيفة بوناصر
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2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 172019602/09/14 31 مزدوجبوراس عمر

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172031602/09/14 31 مزدوجشوهاني نورة

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 172038702/09/14 31 مزدوجدروسي عبد الرحمان

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 172059702/09/14 31 مزدوجمحمد الحرار

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172074502/09/14 31 مزدوجهدى  الوحش

إقليم: خنيفرةإقليم: ورزازات 172087002/09/14 31 مزدوجفضيلي للة عائشة

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172092202/09/14 31 مزدوجلطيفة فرعون

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 172100602/09/14 31 مزدوجحمداني سمير

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172104902/09/14 31 مزدوجحنان حدادو

إقليم: خنيفرةإقليم: ورزازات 172115602/09/14 31 مزدوجقاسمي امحمد

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 172137602/09/14 31 مزدوجمجيد سيدي ابراهيم

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172138802/09/14 31 مزدوجمموني مولي لكبير

إقليم: خنيفرةإقليم: تاونات 172146402/09/14 31 مزدوجرابحة موك-اعلي

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172147302/09/14 31 مزدوجلحسن مرادي

إقليم: خنيفرةإقليم: تازة 172150802/09/14 31 مزدوجمريم نعينعة

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172153202/09/14 31 مزدوجحليمة نوا ب

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 172155002/09/14 31 مزدوجسميرة عثماني
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: خريبكة 172157102/09/14 31 مزدوجعبد المالك وعسو

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172157302/09/14 31 مزدوجوعتيق علي

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 172163802/09/14 31 مزدوجادريس الرعدا

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 172175702/09/14 31 مزدوجسلمرودي رشيد

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 172179102/09/14 31 مزدوجامحمد سملل

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 172190702/09/14 31 مزدوجأحمد  يوسي

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 172196002/09/14 31 مزدوجزوران محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 172606602/09/14 31 مزدوجتشرنت خديجة

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 172606702/09/14 31 مزدوجزكاوي ربيعة

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 171708003/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد برطوط

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171787903/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالماحي مليكة

إقليم: خنيفرةإقليم: تاونات 155059401/01/10 29 إلتحاق بالزوجمزدوجهوارى جميلة

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 168282804/09/12 29 مزدوجعزيز الهناني

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 140687805/09/08 28 مزدوجالعمراوي يوسف

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171689203/09/13 28 مزدوجامحروش لحسن

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171725603/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوعتاتة وتيق

إقليم: خنيفرةإقليم: تيزنيت 171726403/09/13 28 مزدوجزينب بوشفري
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رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171822803/09/13 28 مزدوجالعربي حقي

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171829803/09/13 28 حيند مزدوج الحسين

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171869703/09/13 28 مزدوجشفيق    ملكي

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 171876403/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجميحمي يسين

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171880203/09/13 28 مزدوجمولودي لطيفة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171882503/09/13 28 مزدوجامصدق ياسين

إقليم: خنيفرةإقليم: الدريوش 171899703/09/13 28 مزدوجزوهير أورغ

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 171902803/09/13 28 مزدوجسعاد الراشدي

إقليم: خنيفرةإقليم: الفقيه بن صالح 172043302/09/14 28 مزدوجمصطفى العمري

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 158388205/09/11 27 مزدوججمال فارس

إقليم: خنيفرةإقليم: الحسيمة 171724503/09/13 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوعبيد محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172149102/09/14 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد مساعدي

إقليم: خنيفرةإقليم: خريبكة 171759603/09/13 24 مزدوجلحسن الداش

إقليم: خنيفرةإقليم: القنيطرة 171896303/09/13 24 مزدوجأغساي رشيد

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171993302/09/14 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجبحمان محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: الرشيدية 172601102/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بويماسن

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 171978802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد علمي
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 171985102/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى عروش

إقليم: خنيفرةإقليم: زاكورة 172027402/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الشاوي

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 172046202/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد العزابي

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 172076502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجمديحة البرجاوي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171830303/09/13 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجهموري محمد

إقليم: خنيفرةإقليم: سيدي بنور 171978902/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة علوان

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 172119702/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجخلوقي هشام

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172155902/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى واحي

إقليم: خنيفرةإقليم: تاونات 172162102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجللة مريم اخيي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 172602802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوج رشـــــــيدة امــريـزيق

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 172603102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجخايوسف لمياء

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 172606302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجيمور منانة

إقليم: خنيفرةإقليم: إفران 155008201/01/10 21 مزدوجللة زينب شريفي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 171961102/09/14 21 مزدوجعبلى عو

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 171969602/09/14 21 مزدوجالحسين أحنصال

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 171970502/09/14 21 مزدوجسعيد أهراري

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171980702/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجأمهاوش محمد
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26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 171981202/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجرفيق عماري

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 171988302/09/14 21 مزدوجعيى دين ادريس

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 171991502/09/14 21 مزدوجمحمد باباكي

إقليم: خنيفرةإقليم: تطوان 171992002/09/14 21 مزدوجفاطمة بدوز

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 172000002/09/14 21 مزدوجمولي ادريس بلحسن

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 172004402/09/14 21 مزدوجبنبوعزة بناصر

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172006802/09/14 21 مزدوجبن القصاوي ادريس

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172033502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة دادسي

إقليم: خنيفرةإقليم: الصويرة 172051602/09/14 21 مزدوجعبد الرحيم الفاضلي

إقليم: خنيفرةإقليم: تاونات 172087302/09/14 21 مزدوجللة نزهة فضيلي

إقليم: خنيفرةإقليم: زاكورة 172087402/09/14 21 مزدوجمولي الحسن فضيلي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172094002/09/14 21 مزدوجكرموح رحو

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 172101102/09/14 21 مزدوجمولي لكبير حميدي

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172132702/09/14 21 مزدوجمحمد لمطيب

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172138002/09/14 21 مزدوجمخماري سعاد

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 172151802/09/14 21 مزدوجناصري عزيز

إقليم: خنيفرةإقليم: شفشاون 172153602/09/14 21 مزدوجنورالدين النوري
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خنيفرةإقليم: شيشاوة 172155402/09/14 21 مزدوجابراهيم اعشان

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 172157402/09/14 21 مزدوجأعزيز جمال

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 172164102/09/14 21 مزدوجحسن اوستيتان

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 172172902/09/14 21 مزدوجاحليمة سهلي

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 172179002/09/14 21 مزدوجعبد الرحمان سمكات

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 172603602/09/14 21 مزدوجنورة   حلو

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 172604002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجاشو   امينة

إقليم: خنيفرةإقليم: تاونات 175223302/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بنعاشر

إقليم: خنيفرةإقليم: تارودانت 175262802/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغاني البكباش

إقليم: خنيفرةإقليم: إفران 175180002/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجاعراب خديجة

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 175188502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة اعكور

إقليم: خنيفرةإقليم: بولمان 175338702/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة المنزالي

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 11443516/09/80 245 أقدمية 20 سنةمزدوجبوشتى  لطيفي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 25826816/09/85 211 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالرحمان جمال

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 31634516/09/88 175 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية فوضيل

إقليم: خريبكةإقليم: طانطان 20417317/09/84 172 أقدمية 20 سنةمزدوجمهذب  حميد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 37754117/09/90 169 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة السبع
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إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74630016/09/93 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمحجوبة الرابحي

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 20556621/09/83 163 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد الضريف

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 28828116/09/86 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا حمدي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 70671016/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا تبات

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 73900516/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى عفان

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74533116/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد كعيش

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 77524216/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجسلمة بوعزة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104397316/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعريم نجاة

إقليم: خريبكةإقليم: تارودانت 104615016/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبوعزة  مرباع

إقليم: خريبكةإقليم: سيدي قاسم 25828316/09/85 157 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف القمش

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5736816/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعفاف بديع

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5938416/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بنحيدة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6349816/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعثمان  الفاتحي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74440416/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد سويبرة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 37805517/09/90 152 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة صدقي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 9116816/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الفتاح السبيطي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 72521816/09/92 151 أقدمية 20 سنةمزدوجشرباني حسن
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إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104410216/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجامال لؤان

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 88247716/09/87 150 أقدمية 20 سنةمزدوجفتيحة حنداق

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5567316/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعزة بناوي

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 5577716/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالمحجوب شهراوي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5619816/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بنادي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5621816/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الخالق عرسة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5647216/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجلقشيني رشيد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5839416/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد مجيدات

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6426316/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى بشير

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 6437416/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين وكيلي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 8944416/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعزالدين مهرو

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 8948216/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد علي قرفي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74064416/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف خلسي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74910216/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد التفافي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74995217/12/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن فريد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104632016/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجتوفيق بنشابة

إقليم: خريبكةإقليم: الرحامنة 111750116/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى لمخنتر
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إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 111750816/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى زروق

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5617516/09/94 147 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن فروني

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5880116/09/94 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز الكرواني

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74043116/09/93 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالهادي بوداني

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6406216/09/95 145 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الهران

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 72504216/09/92 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالهادي سترة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 72561629/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجفجر نادية

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104638716/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجشرقي توهامي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5663916/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد خايط

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5790716/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عنتر

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5805316/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالحرماني محمد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5939616/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجصالح فضيل

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6404616/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنوالدين طومزين

إقليم: خريبكةإقليم: خنيفرة 6405116/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبورحى الغزواني

إقليم: خريبكةإقليم: خنيفرة 8927816/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجلمشنق محمد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 8938116/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد السعد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 9105216/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنويل الهادي
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إقليم: خريبكةإقليم: سطات 37855517/09/90 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى اسدغاس

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74054216/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد شباكي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104634716/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن طماح

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104654816/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف بولهرايز

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 111748716/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمهبي حفيظة

إقليم: خريبكةإقليم: تنغير 115834716/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح الدين شرشم

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 37888117/09/90 142 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة بلقائد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 112247216/09/98 142 إلتحاق بالزوجمزدوجفقير نورة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5649916/09/94 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم سعيدون

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6248816/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر لحجل

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104591016/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد بطاس

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104686616/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجزهراوي رشيد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104704016/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمفتوحي المصطفى

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104716116/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمفتوحي محمد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5792816/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالشرقي عامر

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6250216/09/95 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز بركة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 37862617/09/90 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد زيطي
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إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104635016/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشتى قطبي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104674916/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الكريم

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104706216/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد هيفولي

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 112246816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسامح المصطفى

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 112248816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعد ية شرادي

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 112249416/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد نباك

إقليم: خريبكةإقليم: سيدي بنور 112253616/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبوبكر اجعايدي

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 112255216/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالهامي محمد

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 112255516/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد المازيني

إقليم: خريبكةإقليم: تارودانت 117363206/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس شعطيط

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 117530006/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا شنيك

إقليم: خريبكةإقليم: تنغير 117684511/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالسهلي هشام

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117847406/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مخليصي

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 118061606/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد متقي

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 115833816/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد احريرة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6088016/09/94 134 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة حب

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 8946216/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي ارشيد بن اعمر
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إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104704516/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز قبال

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 5816116/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد وراق

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6349916/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظ حنفاوي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104430716/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد صادق

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104688016/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الساقي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104702616/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجخزافي الحبيب

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 105048416/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد غركاوي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 111747216/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد التام

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 112245816/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى الطوري

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 112248716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الله المورتضى

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 115823816/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد البغزاوي

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 115825316/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالله  الغالمي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123649006/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد الكوخ

إقليم: خريبكةإقليم: تيزنيت 123696906/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان فائز

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123850206/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمكيمل رشيد

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 140396401/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين الشراط

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 117829306/09/00 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد خمريش
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إقليم: خريبكةإقليم: سطات 9170216/09/95 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد فناني

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104674416/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمدالبصري

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 118058106/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجطه سمير نبلوي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104733716/09/96 127 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد سكاك

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 111744716/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية البزاري

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 112251916/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالضاوي محمد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123690006/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالزاعف يوسف

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 117463506/09/00 126 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحكيم الغيابي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 74182116/09/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد زايخ

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104732916/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد صاديقي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 105278116/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيجة العركان

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 111747016/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجامال عبد الوي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 111748516/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام النحال

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 112251716/09/98 125 إلتحاق بالزوجمزدوجمديحة عرباوي

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 115834116/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحفيظ   التومي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117404006/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناء البوردو

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 126991504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة زكى
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إقليم: خريبكةإقليم: طاطا 73877016/09/93 124 أقدمية 20 سنةمزدوجبن فريد فؤاد

إقليم: خريبكةإقليم: السمارة 104596916/09/96 124 أقدمية 20 سنةمزدوجالحداوي نور الدين

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104836816/09/96 124 إلتحاق بالزوجمزدوجكنزة عامر

إقليم: خريبكةإقليم: بني ملل 6318816/09/95 123 أقدمية 12 سنةمزدوجسمان امينة

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 117621506/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجشرف الكناني

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117376006/09/00 122 إلتحاق بالزوجمزدوجالحرفاوي فاطنة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 6097516/09/94 121 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة الصابحي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104664116/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجبحوس الحسين

إقليم: خريبكةإقليم: برشيد 112257816/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة ناجح

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115827416/09/99 121 أقدمية 12 سنةمزدوجناد ية   البقال

إقليم: خريبكةإقليم: تارودانت 126896104/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد ويعبوب

إقليم: خريبكةإقليم: طانطان 73788516/09/93 120 أقدمية 20 سنةمزدوجلعسري    إسماعيل

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 118063406/09/00 120 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية مسبيح

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104732816/09/96 119 أقدمية 12 سنةمزدوجوتاب محمد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115820616/09/99 119 أقدمية 12 سنةمزدوجإزمر عبدالهادي

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 123567414/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد الشتيوي

إقليم: خريبكةإقليم: خنيفرة 37834217/09/90 118 أقدمية 20 سنةمزدوجالنكاط فوزية
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إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 126960204/09/02 118 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية سودو

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115815816/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى الرميلي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115820116/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالعربي صحاب

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115823116/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن داوسي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115825416/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعاطف البصري

إقليم: خريبكةإقليم: ورزازات 123598613/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالعسري فتيحة

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 123804506/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجسومية لهكيوي

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 123905306/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجصباح قدشاوي

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 126562704/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان العنكوري

إقليم: خريبكةإقليم: الحوز 126793404/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير لمحمدي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 130690005/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجصفية الخزاعي

إقليم: خريبكةإقليم: الدريوش 130731105/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحمداني محمد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 130752105/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجكبوري حميد

إقليم: خريبكةإقليم: أسا - الزاك 130757705/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجخليحمو يوسف

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 104606316/09/96 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجالطاهر الزكوري

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 111745616/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعصام رضوان

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 112248516/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالعمراني الدريسي جميلة
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إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115927216/09/99 115 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية البرينصي

إقليم: خريبكةإقليم: تيزنيت 123590806/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالعبلوي المصطفى

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 126968804/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد التاقي

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 37776817/09/90 114 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة فصة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115822616/09/99 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم نداه

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 111746616/09/97 111 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بودرة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115399116/09/99 111 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى اواروك

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117513006/09/00 111 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى بهلولي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115816816/09/99 109 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى زيتوني

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115817616/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالرامي نعيمة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115823016/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد المرزاوي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115829716/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالغني زين الدين

إقليم: خريبكةإقليم: القنيطرة 115830116/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالناصري عبد الكريم

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115839516/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجليلى شهبي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117303806/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى بلكوزي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117372106/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالنقوبي هشام

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117375406/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالرقيبي فاطمة
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إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 117510306/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعوافي نور الدين

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117544606/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق البراكة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 118009606/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد رابحي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 111806816/09/97 108 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم أبو اللوز

إقليم: خريبكةإقليم: الجديدة 115907316/09/99 102 إلتحاق بالزوجمزدوجنصري السعدية

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117623906/09/00 102 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى الخمسي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115824016/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى شعبي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117380406/09/00 101 إلتحاق بالزوجمزدوجنهلة المسعودي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117528206/09/00 101 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة الشرقاوي

إقليم: خريبكةإقليم: خنيفرة 136738924/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجالدغوغي كريمة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 115829016/09/99 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجربيع العدلوي

إقليم: خريبكةإقليم: الحوز 136805007/09/04 99 إلتحاق بالزوجمزدوجعبدان خديجة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117525406/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجازهور بنعينية

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117746106/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 140024315/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية حنيلي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123531206/09/01 93 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بومهدي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123566706/09/01 93 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام شرايكي
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إقليم: خريبكةإقليم: طانطان 126658304/09/02 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالصالحي     فدوى

إقليم: خريبكةإقليم: السمارة 130815105/09/03 87 إلتحاق بالزوجمزدوجوتزومرات حفيظة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117757806/09/00 79 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة لبيتي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 126378204/09/02 76 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الفتاح أمين

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 126886604/09/02 76 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء أوعسو

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117409111/09/00 75 إلتحاق بالزوجمزدوجبحوس ربيعة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 130718105/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى فردوس

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123755506/09/01 63 إلتحاق بالزوجةمزدوجفريد إكيسن

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 126885004/09/02 63 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء ورضان

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 154910402/09/09 61 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة انشادي

إقليم: خريبكةإقليم: الرحامنة 140673405/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى الزهري

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117450606/09/00 54 إلتحاق بالزوجمزدوجالكسمي عائشة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 139948607/09/05 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بوعلي

إقليم: خريبكةإقليم: زاكورة 158149402/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجساكين نادية

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 158147002/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجمروه صابر

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 154988601/01/10 50 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمولودي بابصيري

إقليم: خريبكةإقليم: العيون 117929611/09/00 49 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء كيالي
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إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 140397001/01/02 48 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق  لحسيني

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 136815707/09/04 46 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام بقلول

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 126691504/09/02 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجفؤاد هبطي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 126822704/09/02 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد معان

إقليم: خريبكةإقليم: سيدي بنور 158401405/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام حريري

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 117459515/02/01 44 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف الصديق

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 130577116/09/03 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجامصحوف يوسف

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 158067502/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن النصري

إقليم: خريبكةإقليم: اليوسفية 158262605/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى عباز

إقليم: خريبكةإقليم: اليوسفية 158288405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى عنيف

إقليم: خريبكةإقليم: اليوسفية 158397105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرة حجاوي

إقليم: خريبكةعمالة: المضيق - الفنيدق 158539809/12/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة تلداوي

إقليم: خريبكةإقليم: ورزازات 158036602/09/10 38 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم العدالي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123714406/09/01 37 إلتحاق بالزوجمزدوجهند اكريهيم

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123766106/09/01 37 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء جبيرة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 130609716/09/03 37 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بن سحاب

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 136780007/09/04 37 إلتحاق بالزوجمزدوجسميحة مبتسم
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 139932907/09/05 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبزة نوال

إقليم: خريبكةإقليم: اليوسفية 158367205/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى الحدومي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 126363604/09/02 36 إلتحاق بالزوجمزدوجامال عاكف

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 140152506/09/06 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالحرار امال

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 168169404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجايت عزيزي فاطمة

إقليم: خريبكةإقليم: اليوسفية 168244204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن شطيوي

إقليم: خريبكةإقليم: سيدي قاسم 168420504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى ركاع

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 140065307/09/05 33 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان مغزي

إقليم: خريبكةإقليم: اليوسفية 158458105/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجنوصير السعدية

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 126412516/09/02 30 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيش شريفة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 140587824/01/08 30 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد عبد الغني

إقليم: خريبكةإقليم: تطوان 168445804/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر يعقوبي

إقليم: خريبكةإقليم: الرشيدية 168352304/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوججيبي مريم

إقليم: خريبكةإقليم: الدريوش 171667803/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان ابركان

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 171694503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجإبتسام عوان

إقليم: خريبكةإقليم: ورزازات 171754403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجداودي فاطنة

إقليم: خريبكةإقليم: الحوز 171760003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الداودي

493



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 155120201/01/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام والضاي

إقليم: خريبكةإقليم: زاكورة 171693303/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجعناني محمد

إقليم: خريبكةإقليم: الحوز 171693803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم انوار

إقليم: خريبكةإقليم: بني ملل 171913903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسجيب سميرة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 154910508/09/09 25 إلتحاق بالزوجمزدوجرياضي مريمة

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 168334204/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة همشى

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 154939702/09/09 23 إلتحاق بالزوجمزدوجعلوي امال

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 172140102/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء معروف

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 130705905/09/03 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة النصري

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 154909702/09/09 22 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة التركاوي

إقليم: خريبكةإقليم: شفشاون 172016302/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بوجنان

إقليم: خريبكةإقليم: اليوسفية 172054602/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة الغزالي

إقليم: خريبكةإقليم: الصويرة 172133602/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الختيل

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 172029202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة شملل

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 155068001/01/10 17 إلتحاق بالزوجمزدوجقابول فوزية

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 158157502/09/10 17 إلتحاق بالزوجمزدوجطلبي خديجة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 136723807/09/04 16 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الكايني
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

بني ملل - خنيفرة05

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 158380605/09/11 16 إلتحاق بالزوجمزدوجمونة الرميلي

إقليم: خريبكةإقليم: شفشاون 175381402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجإحسان التازي
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 78353216/09/91 182 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج وزران

إقليم: بنسليمانإقليم: قلعة  السراغنة 35416716/09/89 181 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة القوائي

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 35743616/09/89 171 أقدمية 20 سنةمزدوجعمرو  هروال

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 37933317/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد بوراوي

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 37913117/09/90 165 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد العماري

إقليم: بنسليمانإقليم: قلعة  السراغنة 21036216/09/86 161 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغني الزارعو

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 39166017/09/90 156 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية بلقاع

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 76821016/09/91 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبحراوي  أحمد

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 104957316/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعماد الخنشة

إقليم: بنسليمانإقليم: تنغير 111802416/09/97 148 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة لفروجي

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 111381216/09/97 147 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة صنصال

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104621416/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالمعطي صوان

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104646716/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل شهلي

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104696816/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجوضيح المصطفى

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 111571316/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر اشعيب

إقليم: بنسليمانعمالة: أكادير  إدا وتنان 115868416/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق شهيد

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104607916/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر كوسكوس
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 111423116/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرزاق مني

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 111776616/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد لقباب

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 111777616/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالعياشي الدغمي

إقليم: بنسليمانإقليم: الرحامنة 112002716/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسلوى البيار

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 8910216/09/95 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبداللطيف الزهري

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104471416/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة بولوقات

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 111373416/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة خرازي

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 117842206/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعالي محفوظ

إقليم: بنسليمانإقليم: الرحامنة 111888616/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي مهدي شيكر

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 112254316/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالغني حدادي

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 112323416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالكبري عز الدين

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 123826006/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجياسر مدني

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 123954706/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشرى  تغزوت

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 117847506/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالمولودي محسين

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 111692916/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية التسولي

إقليم: بنسليمانإقليم: قلعة  السراغنة 31636216/09/88 126 أقدمية 12 سنةمزدوجبركان السعدية

إقليم: بنسليمانإقليم: تازة 112354616/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعثماني محمد
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 115827616/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة القماح

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 126965304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد طاهر

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 111361316/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف عباد

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 126457904/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيدة بنسودة

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 126754830/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى قدوري

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104613216/09/96 115 مزدوجفتحي علوش

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104693316/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر الحريز

إقليم: بنسليمانإقليم: تيزنيت 126539204/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجهند ادهيد

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104564016/09/96 113 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بركاش

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 38392617/09/90 108 أقدمية 12 سنةمزدوجالحبيب بنعامر

إقليم: بنسليمانإقليم: ميدلت 104752516/09/96 107 مزدوجايت ابلقاسم رشيد

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 126574301/10/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجالبقالي وفاء

إقليم: بنسليمانإقليم: ورزازات 123446913/09/01 105 أقدمية 12 سنةمزدوجاسكيوال محمد

إقليم: بنسليمانإقليم: قلعة  السراغنة 123727506/09/01 105 أقدمية 12 سنةمزدوجحالمي عبد الرحيم

إقليم: بنسليمانإقليم: شيشاوة 136724407/09/04 105 أقدمية 12 سنةمزدوجزهير بوغابة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 35576216/09/89 104 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة اوبا

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104759616/09/96 104 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة رؤوف

498



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 123698506/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد فلجان

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 126554504/09/02 101 مزدوجفاطمة العضراوي

إقليم: بنسليمانإقليم: شيشاوة 136724207/09/04 101 مزدوجاحمد بوغابة

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 118009206/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح الدين قوام

إقليم: بنسليمانإقليم: قلعة  السراغنة 123991506/09/01 99 أقدمية 12 سنةمزدوجالزياني رشيد

إقليم: بنسليمانإقليم: الفقيه بن صالح 77583916/09/91 98 أقدمية 12 سنةمزدوجالرجراجي فاطمة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 87102728/11/88 94 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة سوهير

إقليم: بنسليمانإقليم: بوجدور 123803706/09/01 94 أقدمية 12 سنةمزدوججليلة  لحباري

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 9154016/09/95 93 مزدوجشهيل عبد الرحيم

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 117975106/09/00 87 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة السروت

إقليم: بنسليمانإقليم: بني ملل 118088906/09/00 87 مزدوجنجاة صهيب

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 126854504/09/02 87 مزدوجفيصل مرحب

إقليم: بنسليمانإقليم: ورزازات 136759707/09/04 87 مزدوجالمنصوري نورة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 117324406/09/00 85 مزدوجعبدالحق ابليدي

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 123382806/09/01 85 مزدوجمريم عبدالوهاب

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 123445317/09/01 85 مزدوجعبدالرحيم أرقم

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 123835106/09/01 85 مزدوجيوسف مريوش
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 140565601/02/08 85 مزدوجامينة صدقي

إقليم: بنسليمانإقليم: العيون 126960712/09/02 80 مزدوجسهار حنان

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 139991907/09/05 80 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة  الخرمودي

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 115349116/09/99 77 مزدوجبوشوا حسناء

إقليم: بنسليمانإقليم: اليوسفية 123785006/09/01 77 مزدوجيوسف خلماج

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 123897706/09/01 77 مزدوجحسن المودن

إقليم: بنسليمانإقليم: طرفاية 154829620/11/08 77 مزدوجرضوان بن عربية

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 154830224/11/08 77 مزدوجعائشة بنعودة

إقليم: بنسليمانإقليم: طرفاية 154850120/11/08 77 مزدوجزعنوني عبد الهادي

إقليم: بنسليمانإقليم: ميدلت 126527504/09/02 73 إلتحاق بالزوجمزدوجالشليح فاطمة

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 140580524/01/08 73 مزدوجالصادقي  عبد الحبيب

إقليم: بنسليمانعمالة: وجدة - أنكاد 65959521/09/79 72 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الناصر طيبي

إقليم: بنسليمانعمالة: مكناس 86119021/09/83 72 أقدمية 12 سنةمزدوجزهواني جميلة

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 126513304/09/02 69 مزدوجالشايبي يوسف

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 155077901/01/10 69 مزدوجحليمة العايدي

إقليم: بنسليمانإقليم: وزان 140492005/09/07 67 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى منير

إقليم: بنسليمانإقليم: الحوز 140174606/09/06 66 إلتحاق بالزوجمزدوجكورتي خديجة
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: شيشاوة 140002407/09/05 64 مزدوجلطيفة الهردة

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 140596118/02/08 62 مزدوجخريبش محمد

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 136805407/09/04 61 مزدوجعابلة سعد عبد الرحمان

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 155090201/01/10 61 مزدوجالموذن عبد ا

إقليم: بنسليمانإقليم: قلعة  السراغنة 130553005/09/03 60 مزدوجصفاء الشريفة أبو هاني

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 140085907/09/05 60 مزدوجكوثر رحلة

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 126625404/09/02 59 مزدوجخالد الماموني

إقليم: بنسليمانإقليم: طاطا 140719005/09/08 59 إلتحاق بالزوجمزدوجخورشي الهام

إقليم: بنسليمانإقليم: الرحامنة 104601316/09/96 57 مزدوجرضوان فنيدي

إقليم: بنسليمانإقليم: تنغير 140717705/09/08 55 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى خنور

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 126932504/09/02 53 مزدوجصبور رشيد

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 136783007/09/04 53 مزدوجلبنى نافع

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 140073107/09/05 53 مزدوجمحمد نوري

إقليم: بنسليمانإقليم: بولمان 168458821/12/11 53 مزدوجعثمان حمني

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 157972902/09/10 51 مزدوجعبدالحميد أبو زرة

إقليم: بنسليمانإقليم: مديونة 123655506/09/01 48 مزدوجفاطمة المروري

إقليم: بنسليمانإقليم: وزان 155107101/01/10 47 مزدوجعتيقة  صبراوي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 123936113/09/01 46 مزدوجمحمد صمران

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 117976506/09/00 45 مزدوجالتواب فتيحة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 126700704/09/02 45 مزدوجعبد الرحيم حكيمي

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 168214304/09/12 45 مزدوجهشام بنهاشمى

إقليم: بنسليمانإقليم: ميدلت 168223604/09/12 45 مزدوجليلى بودالية

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 168284304/09/12 45 مزدوجسهام الجعفري

إقليم: بنسليمانإقليم: الحوز 168287504/09/12 45 مزدوجناهد الخودي

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 168308704/09/12 45 مزدوجمريم امشيش

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 168341104/09/12 45 مزدوجنجاة احمامي

إقليم: بنسليمانإقليم: الحوز 168357104/09/12 45 مزدوجرباب كروش

إقليم: بنسليمانإقليم: ورزازات 168382904/09/12 45 مزدوجسناء  منشور

إقليم: بنسليمانإقليم: اليوسفية 168386704/09/12 45 مزدوجفدوى مجدي

إقليم: بنسليمانإقليم: إفران 168397704/09/12 45 مزدوجنشاط عزيزة

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي سليمان 168432504/09/12 45 مزدوجحسناء سمان

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 168434604/09/12 45 مزدوجنادية اسميميد

إقليم: بنسليمانإقليم: الرحامنة 157993802/09/10 44 مزدوجسعد عزمى

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 126573004/09/02 43 مزدوجالبركاوي توفيق
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 126756304/09/02 43 مزدوجعزيز  كفيل

إقليم: بنسليمانإقليم: قلعة  السراغنة 136719807/09/04 43 مزدوجاشنيني نوال

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي قاسم 158264605/09/11 43 مزدوجفاطمة عبور

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 158453205/09/11 43 مزدوجفاطمة نضيف

إقليم: بنسليمانإقليم: ورزازات 168387304/09/12 39 مزدوجيونس ملوك

إقليم: بنسليمانإقليم: الخميسات 126667704/09/02 38 مزدوجهشام فضلي

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 171740603/09/13 38 مزدوجمحمد بوزكري

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 171796503/09/13 38 مزدوجنعيمة اليوسفي

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 171838403/09/13 38 مزدوجنعيمة  جبران

إقليم: بنسليمانإقليم: شيشاوة 171844603/09/13 38 مزدوجعبد الرحيم كريم

إقليم: بنسليمانإقليم: ميدلت 168394704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام مساعد

إقليم: بنسليمانإقليم: القنيطرة 168404704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماءوهابي

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 139902507/09/05 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام عالي

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 140567001/02/08 35 مزدوجليلى زيدور

إقليم: بنسليمانإقليم: خريبكة 168338404/09/12 35 مزدوجسعيدة حريم

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 168353804/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجقديف محمد

إقليم: بنسليمانإقليم: الرحامنة 154884102/09/09 31 مزدوجمريم وحدي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 171666103/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجعبوبي فاطمة

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 172003202/09/14 31 مزدوجبن زيان المختار

إقليم: بنسليمانإقليم: الحسيمة 172191202/09/14 31 مزدوجأحمد الزاهي

إقليم: بنسليمانإقليم: الحسيمة 168218604/09/12 29 مزدوجبرة يونس

إقليم: بنسليمانإقليم: اليوسفية 171667503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء اعبد

إقليم: بنسليمانإقليم: الحوز 171756203/09/13 28 مزدوجهيثم الدرداري

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 171773603/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالفقير نادية

إقليم: بنسليمانإقليم: شيشاوة 171823003/09/13 28 مزدوجهشام حلوة

إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 171870703/09/13 27 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية موجود

إقليم: بنسليمانعمالة: مكناس 117737206/09/00 24 مزدوجحنان حسيني

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 172076202/09/14 21 مزدوجأحمد العنزاوي

إقليم: بنسليمانإقليم: الصويرة 172087802/09/14 21 مزدوجفائق عزيزة

إقليم: بنسليمانإقليم: شيشاوة 172152102/09/14 21 مزدوجنفاع يوسف

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 172169802/09/14 21 مزدوجخالد رفقي

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 155106801/01/10 18 مزدوجمينة سبيل

إقليم: بنسليمانإقليم: زاكورة 175313802/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف جلل

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 24099517/09/84 164 أقدمية 20 سنةمزدوججميلة  خربش
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 31570216/09/87 161 أقدمية 20 سنةمزدوجرضوان معتوق

إقليم: برشيدإقليم: سطات 5614716/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الغفور الزوخري

إقليم: برشيدإقليم: سطات 9110616/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد وهبي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 37882017/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى ميراز

إقليم: برشيدإقليم: سطات 72421816/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد طنجيري

إقليم: برشيدإقليم: سطات 6106016/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيجة قني

إقليم: برشيدإقليم: بنسليمان 23846117/09/84 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم بنحدوش

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 31566916/09/87 151 أقدمية 12 سنةمزدوجصيل عبد الرحيم

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 6314716/09/95 149 أقدمية 20 سنةمزدوجفيروز سعدان

إقليم: برشيدإقليم: سطات 8949616/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالعمراوي هشام

إقليم: برشيدإقليم: سطات 74560616/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوجمينة العدناني

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111804016/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبنبنور كريمة

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 35124216/09/89 141 أقدمية 12 سنةمزدوجالكليول علي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 6271916/09/95 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا بولغزال

إقليم: برشيدإقليم: سطات 20358321/09/83 139 مزدوجمحمد جحجاح

إقليم: برشيدإقليم: سطات 70703316/09/92 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر رجائي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111749216/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوج محمد الناجي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111800816/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم بلعيد

إقليم: برشيدإقليم: الحسيمة 115923916/09/99 135 إلتحاق بالزوجمزدوجالمليلس فاطمة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111804716/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد وصفي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111807416/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالحضري حميد

إقليم: برشيدإقليم: تارودانت 117419906/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بنيحيا

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 105227616/09/97 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين الغازي

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 111896516/09/98 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز ا فتاحي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111390016/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجأربوب مباركة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111796216/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناء باريري

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111801116/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجفضول أحمد

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 5596916/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحياة فضلن

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 6359616/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجوحيد المسك

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111893716/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكبير محجابي

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 123697806/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجوديع فاخر

إقليم: برشيدإقليم: زاكورة 126584004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالفكاك خالد

إقليم: برشيدإقليم: العيون 38022917/09/90 124 إلتحاق بالزوجمزدوجوهبي ناعمة

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 35487516/09/89 122 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد الدين زينب
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 123774014/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد كفيل

إقليم: برشيدعمالة: فاس 24126817/09/84 120 أقدمية 20 سنةمزدوجامدواس مراد

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 126742318/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوججلل رشيد

إقليم: برشيدإقليم: العيون 74689116/09/93 118 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى عباوي

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 72089516/09/92 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرزاق رشدي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111800716/09/97 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالنيوف عبداللطيف

إقليم: برشيدإقليم: سطات 115377116/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس شعير

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 123631706/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء الحازمي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 130649505/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير د نان

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 23890517/09/84 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالوعدودي الفلفي

إقليم: برشيدإقليم: مديونة 23905901/10/83 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بضران

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111598716/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعفيف بوحافة

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 126506101/10/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنورة بوزيد

إقليم: برشيدإقليم: الدريوش 126670924/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام فنيش

إقليم: برشيدإقليم: سطات 127001126/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى زراري

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 73871216/09/93 113 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة المغناوي

إقليم: برشيدإقليم: تنغير 115882816/09/99 111 مزدوجنور الدين ازرور
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 126444104/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجبن شريق جواد

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111803516/09/97 109 أقدمية 12 سنةمزدوجخودي عبداللطيف

إقليم: برشيدإقليم: سطات 115909416/09/99 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجاليازجي اسماعيل

إقليم: برشيدإقليم: سطات 117299111/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة بوشنتوف

إقليم: برشيدإقليم: سطات 123989306/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد زندوكي

إقليم: برشيدإقليم: زاكورة 136740507/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالعفر المكي

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات مولي رشيد 23986617/09/84 108 أقدمية 12 سنةمزدوجأوراغ مصطفى

إقليم: برشيدإقليم: العيون 112254516/09/98 108 أقدمية 12 سنةمزدوجمجدولين أنوار

إقليم: برشيدإقليم: تنغير 118074206/09/00 105 مزدوجمربوح  عبد الرحمان

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 123688406/09/01 103 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة اطليكي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 115908216/09/99 101 أقدمية 12 سنةمزدوجياسين لبشير

إقليم: برشيدإقليم: الحوز 130648605/09/03 101 مزدوجمحمد    ضاقيا

إقليم: برشيدإقليم: الحسيمة 140053507/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجلمرابيح سعيد

إقليم: برشيدإقليم: العرائش 140066407/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوججميلة ملتزم

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 5765416/09/94 99 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل مول العرض

إقليم: برشيدإقليم: سطات 115376316/09/99 99 أقدمية 12 سنةمزدوجتوفيق بستاني

إقليم: برشيدإقليم: سطات 117947606/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجميراوي آمال
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 126353012/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجأيت الطالب فريدة

إقليم: برشيدإقليم: طانطان 126902004/09/02 98 أقدمية 12 سنةمزدوجوميدي ابراهيم

إقليم: برشيدإقليم: سطات 111753116/09/97 97 مزدوجالمزروعي جوهري

إقليم: برشيدإقليم: سطات 118135406/09/00 97 مزدوجثابث سميرة

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 136812407/09/04 97 مزدوجعبد الجليل بضاك

إقليم: برشيدإقليم: مديونة 115384516/09/99 96 أقدمية 12 سنةمزدوجعنطالي بشرى

إقليم: برشيدإقليم: سطات 5820416/09/94 94 أقدمية 12 سنةمزدوجميلود صليعي

إقليم: برشيدإقليم: السمارة 123795906/09/01 94 أقدمية 12 سنةمزدوجالعناية جلل

إقليم: برشيدإقليم: بنسليمان 5820216/09/94 93 مزدوجالحسين قرش

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 115442916/09/99 93 مزدوجلمياء عواوة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126646804/09/02 93 مزدوجأكرم اليازجي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 117339306/09/00 92 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بوعصيد

إقليم: برشيدإقليم: الحسيمة 140000107/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان اليوسفي

إقليم: برشيدإقليم: ورزازات 126529612/09/02 89 مزدوجشكري محمد

إقليم: برشيدإقليم: زاكورة 126810504/09/02 89 مزدوجنبيلة معيدر

إقليم: برشيدإقليم: زاكورة 126952604/09/02 89 مزدوجسرجال محمد

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات مولي رشيد 23980717/09/84 86 مزدوجنصر أحمد
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 117874406/09/00 85 مزدوجزهير ارغايبي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 117952811/09/00 85 مزدوجمحمد محفاض

إقليم: برشيدإقليم: سطات 123457706/09/01 85 مزدوجطارق عزيزي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 123489506/09/01 85 مزدوجحنان بن الزحاف

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 123662406/09/01 85 مزدوجسفيان الموسع

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 126870004/09/02 85 مزدوجنادية نصاب

إقليم: برشيدإقليم: ورزازات 130684116/09/03 85 مزدوجالبراهيمي سهام

إقليم: برشيدإقليم: سطات 123808506/09/01 80 مزدوجلقمان رشيد

إقليم: برشيدإقليم: شيشاوة 140100607/09/05 80 إلتحاق بالزوجمزدوجنسرين الطهاوي

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 126662904/09/02 77 مزدوجالهام الطراوي

إقليم: برشيدإقليم: شيشاوة 140196606/09/06 77 مزدوجنهال شربان

إقليم: برشيدإقليم: ورزازات 140660705/09/08 77 مزدوجالهام بوزرب

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 140704405/09/08 77 مزدوجمريم حاضر

إقليم: برشيدإقليم: اليوسفية 126872704/09/02 75 مزدوجمارية نجار

إقليم: برشيدإقليم: سطات 117959806/09/00 73 مزدوجابراهيم رياض

إقليم: برشيدإقليم: سطات 123712806/09/01 73 مزدوجحميد اكماح

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 139912907/09/05 73 مزدوجرشيد أيت خويى
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: طانطان 123888306/09/01 72 مزدوجنورة والشيخ

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 140019807/09/05 71 مزدوجعبد الواحد هداني

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 117603806/09/00 70 مزدوجعائشة العبدلوي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 117971406/09/00 70 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة سفيان

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126325104/09/02 69 مزدوجخدوج عبيد

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 130647205/09/03 69 مزدوجرضوان داشري

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 140694705/09/08 69 مزدوجلحسن النجماوي

إقليم: برشيدإقليم: تارودانت 155039101/01/10 69 مزدوجكمال الغيام

إقليم: برشيدإقليم: شيشاوة 155087801/01/10 69 مزدوجميسيوي عبد الرحيم

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 126536804/09/02 67 مزدوجمرية الدقون

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 140516105/09/07 67 مزدوجبن برادة خديجة

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 117944106/09/00 64 مزدوجهشام امعاوض

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126813502/10/02 63 مزدوجأيام ماشو

إقليم: برشيدإقليم: اليوسفية 126692118/09/02 61 مزدوجهاشم أشرف

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 126790404/09/02 61 مزدوججواد لحسيني

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 140644305/09/08 59 مزدوجلبنى بن الشرقي

إقليم: برشيدإقليم: طرفاية 158099802/09/10 57 مزدوجمنى خريبش
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: مديونة 104422516/09/96 54 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة بيلول

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126885704/09/02 54 مزدوجنجات ورغوس

إقليم: برشيدإقليم: سطات 123822706/09/01 53 مزدوجعادل الواصيط

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126516804/09/02 53 مزدوجالشاوي أحمد

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126577504/09/02 53 مزدوجالمختار البوجعدي

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 126597612/09/02 53 مزدوجالهامل طارق

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126757304/09/02 53 مزدوجالكلخي عبد الصمد

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 130782905/09/03 53 مزدوجحياة منيرة

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 136749816/09/04 53 مزدوجعبدالصبار الهنا

إقليم: برشيدإقليم: سطات 140066615/09/05 53 مزدوجموناوير مريا

إقليم: برشيدإقليم: اليوسفية 158421605/09/11 53 مزدوجليلى الخلفي

إقليم: برشيدإقليم: تاونات 158532109/12/11 53 مزدوجالعكازي الكبيرة

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 158064202/09/10 51 مزدوجادريس الخطابي

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 158071402/09/10 51 مزدوجحسن التائب

إقليم: برشيدعمالة مقاطعة عين الشق 111802216/09/97 50 مزدوجمينة المهاوري

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 140670405/09/08 49 مزدوجفاطمة الدريوش

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 140006607/09/05 46 مزدوجعبد الغني الصديق
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 123823806/09/01 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجلطفي عمرو

إقليم: برشيدإقليم: سطات 140504505/09/07 45 مزدوجعبد الدين سعيدة

إقليم: برشيدإقليم: تارودانت 140539905/09/07 45 مزدوجمعاد حبابز

إقليم: برشيدإقليم: خريبكة 168284904/09/12 45 مزدوجحسناء الجليل

إقليم: برشيدإقليم: بولمان 168351204/09/12 45 مزدوججاري حسناء

إقليم: برشيدإقليم: سيدي قاسم 168369604/09/12 45 مزدوجمرية لحميدي

إقليم: برشيدإقليم: سيدي قاسم 168439304/09/12 45 مزدوجطالع أمينة

إقليم: برشيدإقليم: الحسيمة 168444404/09/12 45 مزدوجتورابي كريم

إقليم: برشيدإقليم: سيدي قاسم 168451004/09/12 45 مزدوجبشرى زفان

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 104768716/09/96 43 مزدوجمحمد جدادي

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 130716005/09/03 43 مزدوجكمال فوزي

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 158291805/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان عاطف

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 168111801/01/12 43 مزدوجمالكة الفقير

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 115839915/09/99 42 مزدوجالمحمدي وئام

إقليم: برشيدإقليم: اليوسفية 158327705/09/11 42 مزدوجسعيدة شبابي

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 155068901/01/10 41 مزدوجكمال محمد

إقليم: برشيدإقليم: مديونة 117919606/09/00 40 مزدوجعبد الرحيم حريز
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 130613805/09/03 39 إلتحاق بالزوجمزدوجبنجار نادية

إقليم: برشيدإقليم: سطات 117962606/09/00 38 مزدوجهشام ارميلي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126812004/09/02 38 مزدوجمجيد معزاوي

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 171767603/09/13 38 مزدوجحنان العطار

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 171794803/09/13 38 مزدوجفاطمة الواسعي

إقليم: برشيدإقليم: شيشاوة 171826203/09/13 38 مزدوجعبد النبي هنوي

إقليم: برشيدإقليم: زاكورة 171844903/09/13 38 مزدوجالحبيب كروم

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 126636404/09/02 36 مزدوجحليمة المساوي

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 111377816/09/97 35 مزدوجهدى سيكي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126995612/09/02 35 مزدوجزلماط غيثة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 140690705/09/08 35 مزدوجالجلوي عائشة

إقليم: برشيدإقليم: اليوسفية 168235504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبوطيب      حنان

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 168321704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة فضلي

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 168430904/09/12 35 مزدوجسباعي ياسين

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 115381316/09/99 33 مزدوجأحلم عابر

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 154881502/09/09 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد ضاقيا

إقليم: برشيدإقليم: سطات 136771207/09/04 31 مزدوجعصام معروف
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إقليم: برشيدإقليم: سطات 154845813/11/08 31 مزدوجاحمد نيش

إقليم: برشيدإقليم: سطات 155065401/01/10 31 مزدوجمصطفى جعواني

إقليم: برشيدإقليم: تارودانت 171992702/09/14 31 مزدوجلطيفة بكي

إقليم: برشيدإقليم: اليوسفية 171998802/09/14 31 مزدوجفوزية بالمعزة

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 172001402/09/14 31 مزدوجعمرو ابن شريق

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 172104502/09/14 31 مزدوجهشام حصور

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 172180402/09/14 31 مزدوجصادق ثورية

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 172194502/09/14 31 مزدوجسميرة زبار

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 168273404/09/12 29 مزدوجيوسف  الكرى

إقليم: برشيدإقليم: شيشاوة 168372104/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان المغاري الدريسي

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 140777821/01/09 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة لفقيهي

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 155117501/01/10 28 مزدوجعبدالحميد تاويل

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 171688003/09/13 28 مزدوجفتيحة علم

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 171709103/09/13 28 مزدوجبدى رجاء

إقليم: برشيدإقليم: الحوز 171736203/09/13 28 مزدوجبوشعيب بورشيم

إقليم: برشيدإقليم: الحوز 171748803/09/13 28 مزدوجالشتواني فدوى

إقليم: برشيدإقليم: فجيج 171802603/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجالوالي محمد
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إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 171838603/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام جكاني

إقليم: برشيدإقليم: الحوز 171857203/09/13 28 مزدوجرضوان لكبيري

إقليم: برشيدإقليم: شيشاوة 171927803/09/13 28 مزدوجعبد اللطيف التمار

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 171934003/09/13 28 مزدوجفاطمة الزهراء زعيمي

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 158462505/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اوبيهي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126549206/09/02 26 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغاني الدروي

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 172102802/09/14 25 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة حنيف

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 172054102/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجغضيفي مينة

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 140529005/09/07 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالباسم ربيعة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 112350916/09/98 22 إلتحاق بالزوجمزدوجامهاضر نادية

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172025102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالزيتونية شجاعدين

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 172116702/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة كميل

إقليم: برشيدإقليم: سطات 126807104/09/02 21 مزدوجخالد لوضفة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 140753205/09/08 21 مزدوجالسكوري نبيلة

إقليم: برشيدإقليم: اليوسفية 172120402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم خطوري

إقليم: برشيدإقليم: الصويرة 172151302/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجالناجي الدرسي بلقاسم

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 172168002/09/14 21 مزدوجبوشعيب ركوان
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إقليم: برشيدإقليم: شيشاوة 172187102/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد الطيب

إقليم: برشيدإقليم: ميدلت 172602402/09/14 21 مزدوجنزهة شهير

إقليم: برشيدإقليم: وزان 171668203/09/13 19 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام عبدي

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 175378902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الطاهري

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: تنغير 88240116/09/87 215 أقدمية 20 سنةمزدوجبوزكور سعيدة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الرحامنة 31779416/09/88 185 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة امنعنع

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سيدي بنور 28806416/09/86 171 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم صديقي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 72417316/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجليلى مفتقر

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: بنسليمان 20461921/09/83 150 أقدمية 20 سنةمزدوجالمختار ماهر

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 76217020/09/91 144 أقدمية 20 سنةمزدوجمينة الفروخي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 6262416/09/95 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجعشير مصطفى

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 74216716/09/93 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الله العيساوي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 118148106/09/00 118 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية طهيرات

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: خريبكة 126848825/09/02 118 إلتحاق بالزوجمزدوجمغزي كوثر

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: ميدلت 126404416/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجادجيكة أزرور

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 9153416/09/95 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد كلمي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 111386216/09/97 100 إلتحاق بالزوجمزدوجحامي ليلى

517



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117645706/09/00 100 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء كميــح

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 115397516/09/99 93 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء ناصف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: زاكورة 117972304/10/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجالصولي سناء

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الرحامنة 117430806/09/00 91 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة بومليكة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: بنسليمان 123694706/09/01 85 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى  فضيلي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 76295501/05/97 84 إلتحاق بالزوجمزدوجخميس سميرة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 6375516/09/95 77 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال دهلي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 123564306/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجاشنيتفة حسناء

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 126411902/10/02 67 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة باحسين

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: مديونة 123630713/09/01 65 إلتحاق بالزوجمزدوجالحساني سميرة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: تاونات 136723307/09/04 64 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية الفزازي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: أزيلل 155030601/01/10 61 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الخلفي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 104450616/09/96 60 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بنغزيل

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: وزان 154883102/09/09 59 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء لكتاوي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: شفشاون 155051301/01/10 59 إلتحاق بالزوجمزدوجفردوس أناديف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 39175617/09/90 56 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة الرحباني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 123464406/09/01 55 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة بحار
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عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الصويرة 158016902/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة بولحية

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 123639813/09/01 49 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة الكهاري

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: شفشاون 158162202/09/10 49 إلتحاق بالزوجمزدوجيوسفي عواطف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 126526002/10/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجمارية الشكيك

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 126873918/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية ند أحمد

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 37827017/09/90 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بن الرداد

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 139903507/09/05 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء ابادة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: زاكورة 158324905/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجوصال بوتدغارت

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: اليوسفية 158456305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنصوح فاطمة الزهراء

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 5635616/09/94 38 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالعزيز بولك

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 123496213/09/01 38 إلتحاق بالزوجمزدوجبنمنصور سناء

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 117443211/09/00 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان النطكي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: بنسليمان 168169904/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد ايت همو

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 168290803/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية الماوردي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سيدي قاسم 168373604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة لغواطي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 168376504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأميمة الورايني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الصويرة 168451304/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجزكردح سعاد
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عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 123439714/09/01 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجانور يوسف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: اليوسفية 168256804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالعيماني سناء

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: وزان 24059717/09/84 181 أقدمية 20 سنةمزدوجفؤاد رحال

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 35121716/09/89 181 أقدمية 20 سنةمزدوجامحمد زغرات

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الجديدة 35927117/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعدية ابواكرة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سطات 77606816/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمولي عبد العزيز المحمدي العلوي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 6271216/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد  امياقم

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 35874417/09/90 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرحيم بلويتي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سطات 104596416/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغني التاوني

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الخميسات 20820121/09/83 137 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس بوزعشان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: قلعة  السراغنة 111888816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبلقاسم بن الطالب

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 104613516/09/96 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجالواضح عبدالكريم

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 38039917/09/90 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز البرجي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة: المحمدية 73500616/09/93 126 أقدمية 20 سنةمزدوجتورية شمعاوي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 37892217/09/90 122 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى غباري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات مولي رشيد 77520916/09/91 122 أقدمية 20 سنةمزدوجزهرة بلقدير

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: العرائش 123866806/09/01 121 إلتحاق بالزوجمزدوجإبتسام نديم
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 72521916/09/92 120 أقدمية 20 سنةمزدوجليلى شاري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 70799116/09/92 113 مزدوجمحمد خودي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الجديدة 115402116/09/99 101 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير بشار

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: مديونة 115401716/09/99 92 أقدمية 12 سنةمزدوجحسنو أسماء

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: مديونة 126501912/09/02 92 إلتحاق بالزوجمزدوجبوسير سهام

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 78393916/09/92 85 مزدوجمحمد بلمعلم

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 6429316/09/95 75 مزدوجفتيحة قشاش

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 115378516/09/99 70 مزدوجخديجة المريزق

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات مولي رشيد 117651113/09/00 70 مزدوجسميرة هدين

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 123533806/09/01 70 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بورباع

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سطات 115401416/09/99 67 مزدوجصوفيا جلل

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة عين الشق 86362916/09/85 66 مزدوجفاطنة صغير

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الجديدة 111889616/09/98 65 مزدوجمباركة الزاكي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الحسيمة 140567911/02/08 64 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بوقبوز

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 126332904/09/02 55 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء عاشق

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 126701304/09/02 53 مزدوجحسن  الحلوي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الجديدة 139915607/09/05 53 مزدوجامينة اجاوا
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 115386416/09/99 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء التاكي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 23981117/09/84 50 مزدوجحسن     باجي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 111394816/09/97 50 مزدوجنادية غيدة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الجديدة 126460304/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بنزمزام

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: شفشاون 168335104/09/12 45 مزدوجصفية حميدي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 168349904/09/12 45 مزدوججفوط ليلى

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 158472305/09/11 43 مزدوجاربيعة سومية

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 130815405/09/03 42 إلتحاق بالزوجمزدوجاوجري حياة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: مديونة 20546621/09/83 40 مزدوجبندرغات حسن

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: مديونة 39387217/09/90 40 مزدوجخليد الجعداني

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الحسيمة 112262216/09/06 38 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن بوسلهام

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الجديدة 126761504/09/02 38 مزدوجنورا كساب

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 140547405/09/07 38 مزدوجمزوزي  غيثة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الصويرة 171835303/09/13 38 مزدوجايدير حياة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 77507916/09/91 36 مزدوجوفاء صمود

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: مديونة 126657704/09/02 36 مزدوجسناء السخار

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 126793004/09/02 36 مزدوجليلى لمشور
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الجديدة 140548905/09/07 36 مزدوجسهام مرشد

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: خريبكة 168160904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء عبيدة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الرحامنة 158056502/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المرصلي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سطات 154842702/12/08 31 مزدوجزهرة جاوي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سطات 155106701/01/10 31 مزدوجوئام صابي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: اليوسفية 172125302/09/14 31 مزدوجنعيمة لشهب

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: شيشاوة 172194102/09/14 31 مزدوججميلة زراد

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 34892816/09/89 30 مزدوجسعدية القوص

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 123638406/09/01 30 مزدوجحسناء الجوزي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: شيشاوة 168368204/09/12 30 مزدوجمحمد لكعيري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 140551705/09/07 29 إلتحاق بالزوجمزدوجعوبيد   يسرى

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: أزيلل 171864103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجليموري سميرة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 123987706/09/01 24 إلتحاق بالزوجمزدوجنرجس زوهير

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 171960702/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم عفيف

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 130778305/09/03 20 إلتحاق بالزوجمزدوجالمعطاوي نجية

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: مديونة 136747307/09/04 19 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحداد

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سطات 172017902/09/14 19 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة بوالمال
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: شيشاوة 175350802/09/15 18 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد ندابراهيم

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: زاكورة 175289802/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا الصنهاجي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: قلعة  السراغنة 175285702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالمجاطي مارية

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الصويرة 175334702/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى لوديني

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سيدي بنور 24153416/09/84 205 أقدمية 20 سنةمزدوجفاتحة الحضري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: بنسليمان 27056716/09/86 197 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد جوقال

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: بنسليمان 20624621/09/83 179 أقدمية 20 سنةمزدوجالمهدي ابو الفتح

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الرحامنة 72536116/09/92 165 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد مرتجيد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 35479716/09/89 163 أقدمية 20 سنةمزدوجحليمة الرفيع

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: قلعة  السراغنة 71790516/09/92 163 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد هاشمي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 35428016/09/89 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد المهاري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 74365116/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى بودي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 76903116/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد ودود

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 74688016/09/93 159 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة زاوي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الجديدة 37825417/09/90 155 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة الزكداوي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 35721716/09/89 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد دريدر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: خريبكة 88710916/09/87 146 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة  سريغينة
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 23887917/09/84 143 أقدمية 20 سنةمزدوجقاسي حسن

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 105031516/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجفاتن المعشاوي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 70762816/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف كرواطة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 77819316/09/91 134 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعدية قوس

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 6271316/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عجعاج

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: بنسليمان 111906116/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة  ايموغاس

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 5780616/09/94 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن حبوبي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات ابن مسيك 37758617/09/90 126 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة خناتي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 98793630/10/93 126 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة مومو

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سيدي بنور 126415530/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء بخوش

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 35117616/09/89 124 إلتحاق بالزوجمزدوججوادي ثورية

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 87102116/09/87 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالشرقاوي خديجة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 77423616/09/91 120 أقدمية 20 سنةمزدوجشقران بوشعيب

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: طاطا 123530406/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجسليمة ابو الخير

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: طاطا 123950306/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجصوفي حنان

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 74414916/09/93 115 أقدمية 12 سنةمزدوججوهري عائشة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: آسفي 70760116/09/92 112 أقدمية 12 سنةمزدوجمقدي مينة
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 35736816/09/89 106 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة عمر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سيدي بنور 37937917/09/90 104 أقدمية 12 سنةمزدوجفوزية ضاف

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: طانطان 123449306/09/01 104 أقدمية 12 سنةمزدوجعتان  محمد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 123731006/09/01 104 أقدمية 12 سنةمزدوجنوال حميمون

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: إنزكان ايت ملول 35498516/09/89 102 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة فتحي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 95885216/09/80 100 أقدمية 12 سنةمزدوجسليمة كبيري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة الحي الحسني 111909416/09/98 100 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بن الشيخ

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 35876417/09/90 98 أقدمية 12 سنةمزدوجأوباسو فاطمة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 111905916/09/98 98 أقدمية 12 سنةمزدوجحمور خديجة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الجديدة 6265116/09/95 89 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحكيم ضمان

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 117477506/09/00 86 إلتحاق بالزوجمزدوجفخر الدين عزيزة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 74520516/09/93 73 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة اجة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 115611216/09/99 73 إلتحاق بالزوجمزدوجبليش مديحة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 111528016/09/97 62 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية بوغرود

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 117739606/09/00 62 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء ابن ياسين

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: شيشاوة 154883002/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى لخشل

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سيدي بنور 140009607/09/05 59 إلتحاق بالزوجةمزدوجإدريس الطوسي
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سيدي بنور 140200708/10/06 54 إلتحاق بالزوجمزدوجسباغ سمية

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: وزان 155095401/01/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجنسرين السباعي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 117618206/09/00 45 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن الختاري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 123922506/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الرويحة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 126401204/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجأزروال عواطف

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: بنسليمان 126642804/09/02 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الويداني

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 130860805/09/03 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان         زمامو

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: اليوسفية 158446805/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمهيمر جميلة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سيدي بنور 158482605/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة سعيد الطاهري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سيدي بنور 158377305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالوشان سعاد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: تنغير 158286205/09/11 40 إلتحاق بالزوجمزدوجسنـــــاء عمــــــــاري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 115385916/09/99 39 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الطويل

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 136808807/09/04 38 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى أفقير

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 111744316/09/97 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة الواسين

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 168211804/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبـــن عبــــا فاطمة الزهراء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: بنسليمان 168374204/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم لعيون

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: القنيطرة 168339204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب حسيسي
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 117520306/09/00 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة بندريوش

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 130769905/09/03 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلمدك غزلن

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: شفشاون 168253504/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجزكرياء اضريوي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: أزيلل 168406004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأوعلل رجاء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 39735508/10/90 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسنية كسراوي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 6353516/09/95 32 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة هوام

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 117486111/09/00 32 إلتحاق بالزوجمزدوجعبيدة زينب

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 126870404/09/02 32 إلتحاق بالزوجمزدوجهند ناصف

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 136852918/09/04 32 إلتحاق بالزوجمزدوججيللي أسماء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الجديدة 158130002/09/10 30 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان وضاح

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: تاوريرت 155076201/01/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالغمام كنزة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: شفشاون 171691303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفيروز عميري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: بولمان 171696103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة أغبال

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: شفشاون 171866603/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة معروف

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: أزيلل 171926703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجتوكي حسناء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الصويرة 6048016/09/94 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالحو حليمة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: المحمدية 76914716/09/91 26 إلتحاق بالزوجةمزدوجكودو جمال
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: المحمدية 117948206/09/00 26 إلتحاق بالزوجمزدوجمرزوق فاتحة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 140524505/09/07 26 إلتحاق بالزوجمزدوجدرقاوي حسناء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 154848224/11/08 25 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة  صالحي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 111933316/09/98 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد ابوجمال

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: شيشاوة 175254402/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجغيثة الشافعي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: قلعة  السراغنة 175338902/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة مرداس

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 126485302/10/02 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء بويدر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 130830805/09/03 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسماح الرتبي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: أزيلل 175226302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبنلفقيه ايمان

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: تارودانت 88685816/09/87 203 أقدمية 20 سنةمزدوجالزاهية حضيق

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 28804816/09/86 197 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد القادر حتيمي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 35741716/09/89 193 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد مكدر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الصويرة 37895017/09/90 177 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكريم مناص

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 20419911/10/82 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعامري عبد المولى

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 37829417/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بوليف

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 38316017/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعابدة البو

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 70642816/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجناجية سلمة
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عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 70643316/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد ورداغ

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الفقيه بن صالح 35938217/09/90 159 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة بيضي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 86186221/09/83 159 أقدمية 20 سنةمزدوجزينب احمامد

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الجديدة 8921816/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالشرقي عيروط

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 77417416/09/91 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكبيرالعمراني

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 97786516/09/82 152 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة شهيد

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 21681216/09/85 151 أقدمية 20 سنةمزدوجبعايو عبدالجليل

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 77493816/09/91 151 أقدمية 20 سنةمزدوجبوفتاس بوبكر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 37896017/09/90 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر نجي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: خريبكة 72506016/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجالصقلي مليكة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الجديدة 8927416/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغني لمساهل

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 72083816/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالمستعيد محمد

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 74066316/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرحمان انغايمي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 5647816/09/94 141 أقدمية 12 سنةمزدوجامبارك مصواب

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 30543116/09/91 141 أقدمية 12 سنةمزدوجعبداللطيف نحمد

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: خريبكة 20504221/09/83 140 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد حمادي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 88262516/09/87 138 أقدمية 20 سنةمزدوجالساخي العلوي رشيدة
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عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 5652616/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمولود الرطون

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 70794616/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجامبارك فارس

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 111374716/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية موسي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: زاكورة 117628606/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالكوراري سومية

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 34875216/09/89 136 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة حليم

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: تازة 35729316/09/89 136 أقدمية 20 سنةمزدوجزبيدة حربول

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: تارودانت 115394916/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز مؤنس

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 37874117/09/90 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاللحياوي نعيمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 74349016/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد اقديدير

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الجديدة 111394516/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية بخالي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 20626216/09/83 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالتهامي برجي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سيدي بنور 104804216/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوججابر ياسين

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 37830217/09/90 125 أقدمية 12 سنةمزدوجشهيد حميد

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: تارودانت 115400016/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة بوجدا

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الرحامنة 126709804/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجايات هنان

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: قلعة  السراغنة 126820604/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمنى مليحي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 111894416/09/98 123 أقدمية 12 سنةمزدوجناضر مينة
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الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 35738116/09/89 122 أقدمية 20 سنةمزدوجخلدين فتيحة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 76543416/09/91 122 أقدمية 20 سنةمزدوجعميري فيزة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سيدي بنور 111897416/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمراد الراوي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 115381116/09/99 121 أقدمية 12 سنةمزدوجلعريبي سعاد

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: قلعة  السراغنة 126512118/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف شهيب

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 17509921/09/83 118 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحفيض لشهب

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 5480616/09/94 117 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد باعليل

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 73932816/09/93 117 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف ابعير

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: بني ملل 76919716/09/91 116 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بازي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سيدي بنور 123727913/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجحلوي   حنان

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 86512816/09/85 114 أقدمية 20 سنةمزدوجتمحري زينب

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الصويرة 126404604/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ازطوطي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الرحامنة 126998418/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعتيقة الزهيري

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 38016717/09/90 112 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة  قرفي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 17249816/09/82 110 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد الغريبي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة الحي الحسني 33784216/09/88 110 أقدمية 20 سنةمزدوجشعيب حسن

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 72535716/09/92 110 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف اكراوتي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 117449606/09/00 110 إلتحاق بالزوجمزدوجفضيلة الفرام

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: بنسليمان 9158516/09/95 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم  النخلة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الصويرة 126676204/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام  فكاك لوحايل

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: فجيج 6277616/09/95 108 أقدمية 12 سنةمزدوجمركاد أمل

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 117910714/09/00 107 أقدمية 12 سنةمزدوجحجاجي ليلى

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 35111516/09/89 106 أقدمية 12 سنةمزدوجلمهندز امال

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 115398216/09/99 102 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيلة  رشدان

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 23903917/09/84 101 أقدمية 12 سنةمزدوجنـجـيـب فــاخــر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 126357304/09/02 101 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة ايت مولي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 126911404/09/02 101 أقدمية 12 سنةمزدوجزكية ربنان

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 117288006/09/00 100 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد أشنشاب

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة الحي الحسني 37854717/09/90 98 أقدمية 12 سنةمزدوجهبات  الدريسي  فتيحة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة الحي الحسني 117734606/09/00 98 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة حمين

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 123642306/09/01 82 إلتحاق بالزوجمزدوجآمال الكللي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة: طنجة - أصيل 74187716/09/93 80 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية بارز

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 111373616/09/97 74 إلتحاق بالزوجمزدوجصايد نعيمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 111392416/09/97 65 إلتحاق بالزوجمزدوجصفية  اوبلوش
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 111394116/09/97 62 إلتحاق بالزوجمزدوججليلة التريعي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 123386906/09/01 62 إلتحاق بالزوجمزدوجتيري ايمان ابو ابراهيم

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 126833602/10/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ملوك

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 126339004/09/02 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف اكور

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الحوز 168080901/01/12 44 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة عدنان

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سيدي بنور 140091307/09/05 43 إلتحاق بالزوجمزدوجتورية سهبي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 126410512/09/02 40 إلتحاق بالزوجمزدوجبدري لمياء

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 117763906/09/00 38 إلتحاق بالزوجمزدوجنسيم الخواين

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 126891013/09/02 38 إلتحاق بالزوجمزدوجابراهيم سناء

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 140745705/09/08 37 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية قوبع

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شيشاوة 158363005/09/11 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعزاوي يوسف

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شفشاون 168422004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الرزوكي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شيشاوة 168160804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة ابيبي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: أزيلل 168441704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجوداد تروي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سيدي بنور 158419105/10/11 34 إلتحاق بالزوجمزدوجكريم لمياء

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 123518106/09/01 32 إلتحاق بالزوجمزدوجنائلة بوفارس

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 140189006/09/06 30 إلتحاق بالزوجمزدوجآمال لحداري
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: أزيلل 171708703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبزهاري كريمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شفشاون 171776603/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفيا الهاشمي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 171901803/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجرابح فاظمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 171934703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجزاوية سلمى

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سيدي بنور 155099001/01/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة اضاها

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: اليوسفية 172090402/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوج نعيمة فتوح

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 139979807/09/05 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية البحري

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 172062602/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحتراسي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شفشاون 172170602/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجارزوزي  رضى

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 123703906/09/01 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء فلحي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شيشاوة 171976802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجاخموش مجيدة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الرحامنة 172177602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسايح اكرام

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الرحامنة 171935403/09/13 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزتولي حكيم

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 140699505/09/08 16 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال فلق

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شفشاون 175274102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى القزوي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 21399916/09/85 191 أقدمية 20 سنةمزدوجعبداللطيف بودا

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 72420316/09/92 175 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة رفيق
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 77539016/09/91 173 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيدة علوسي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 28840116/09/86 169 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد مرحوم

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الجديدة 37901017/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد ابو طالب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 74552316/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد سرحاني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 37913717/09/90 157 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا فضول

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 6034916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالطاهر رامي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 21691316/09/85 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيز مشبال

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تارودانت 111375316/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالتاقي مليكة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 6061516/09/94 151 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظ فهر

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 38573517/09/90 151 أقدمية 12 سنةمزدوجفرغوس اسماعين

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 39104517/09/90 151 أقدمية 20 سنةمزدوجزينب الخليل

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: خريبكة 17275916/09/82 150 أقدمية 20 سنةمزدوجالجيللي مداد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 77580416/09/91 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد سعدون

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 87408316/09/86 147 أقدمية 12 سنةمزدوجخد يجة  المبروكي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: وزان 21385516/09/85 145 أقدمية 20 سنةمزدوجقونصو خالد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 5597516/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان بلمجدوب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 76548016/09/91 143 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف مناري
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 76971216/09/91 139 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشعيب الهبلي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الخميسات 111891916/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية حيدي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 37809517/09/90 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحافيظ  بليمين

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 78706416/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز ناضر

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 105277816/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الفروسي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 6265416/09/95 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد سباطي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 72542716/09/92 133 أقدمية 12 سنةمزدوجفجري عائشة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 23967917/09/84 131 أقدمية 20 سنةمزدوجعفناوي سعيد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 38383617/09/90 131 أقدمية 20 سنةمزدوجابولحسن حياة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 74066116/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مزوزي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 20541221/09/83 127 أقدمية 20 سنةمزدوجبرنامج نور الدين

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 72402216/09/92 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عيدان

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 104686916/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد برزيز

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 6071416/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام رياض

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 6302316/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاجرابي ربيعة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 104642516/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعياد الكياكي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 111907216/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسلك حسن
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: اليوسفية 37889517/09/90 122 أقدمية 12 سنةمزدوجالفهمي سعيدة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 73913816/09/93 121 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد بقيش

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: زاكورة 123749506/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن ابودى

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الجديدة 23798117/09/84 119 مزدوجمحمد الجوهري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: قلعة  السراغنة 117384506/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجحكيم أعريبو

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 104473216/09/96 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة ذهيبي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شيشاوة 130816305/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم اقنيدر

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 88725816/09/87 116 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة الوافي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 104613116/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الدريسي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 104695916/09/96 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين معتصم

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 111392116/09/97 115 أقدمية 12 سنةمزدوجحبيبة بن الشاكري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: زاكورة 126354304/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة ايت عسى

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 126532104/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجحسنية دهبان

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تازة 123838006/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجمسبالي ليلى

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 34875616/09/89 112 أقدمية 12 سنةمزدوجزبيدة مهنة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 34906016/09/89 112 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كوراري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 112316616/09/98 111 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد ضيف ا
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 70770516/09/92 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمراد اعنيبري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شيشاوة 111395116/09/97 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالزوين كريمة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الحوز 136754307/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالقلل  اسمهان

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: كلميم 35735616/09/89 104 مزدوجنافع علي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 115397316/09/99 103 أقدمية 12 سنةمزدوجمنية    مريوشي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 126865130/09/02 101 مزدوجرشيد نعيم

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 130791317/09/03 101 مزدوجابتسام منيفي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تطوان 140029216/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة حوريس

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شيشاوة 104786116/09/96 99 أقدمية 12 سنةمزدوج بالهواري يونس

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 111395916/09/97 99 أقدمية 12 سنةمزدوجأمال كمال الدريسي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 111910116/09/98 98 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة ايت حماد علي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 123618306/09/01 94 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماء الغياتي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 123584813/09/01 93 مزدوجأمال الداودي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 37767817/09/90 91 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية اعنيبري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: ورزازات 139912107/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجايت الفقير يوسف

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 111381816/09/97 90 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة رأوف

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 112311816/09/98 90 أقدمية 12 سنةمزدوجســـعـــاد ســـرحـــان
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 118104912/09/00 89 مزدوجنبيلة زعاد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شيشاوة 123481806/09/01 87 مزدوجحنان بلوالي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 9176316/09/95 85 مزدوجعزيز رمز

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: آسفي 77545516/09/91 83 إلتحاق بالزوجمزدوجسايد خديجة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 74956916/09/93 77 مزدوجمصطفى الهبلي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 123416406/09/01 77 مزدوجايت املوك سعيدة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شفشاون 140663505/09/08 77 مزدوجفاطمة  شمور

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 126595901/10/02 75 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الحكماوي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 123840219/09/01 74 إلتحاق بالزوجمزدوجمشاوري رحمة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تارودانت 140161406/09/06 73 مزدوجأسماء بنموني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 117815506/09/00 70 مزدوجحبيبة قشوب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 126555401/10/02 69 مزدوجالعينين عبد الجليل

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تاونات 155041601/01/10 69 مزدوجالراضي خديجة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: زاكورة 155051201/01/10 69 مزدوجعائشة فل

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شفشاون 155072901/01/10 69 مزدوجالهام خملش

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 112157916/09/98 68 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الدرويش

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 111772416/09/97 67 إلتحاق بالزوجمزدوجبديعة خيران
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 85193316/09/82 66 مزدوجفــاطــمــة  مـــــــازر

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 123873206/09/01 66 مزدوجحنان نكايري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 126341204/09/02 64 مزدوجلطيفة أكرام

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 123818717/09/01 62 إلتحاق بالزوجمزدوجلمعاني اسماء

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الرحامنة 140514305/09/07 61 مزدوجمريم بحار

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: طرفاية 158022202/09/10 61 مزدوجمريم الشكداني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 104477516/09/96 60 مزدوجالسعيدي بشرى

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 140104107/09/05 60 إلتحاق بالزوجمزدوجاتباتيت فاطمة الزهراء

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 126353704/09/02 59 إلتحاق بالزوجمزدوجحورية ايت حامي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 126993104/09/02 59 مزدوجسعاد زرقي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 136745907/09/04 59 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبصري هشام

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 111908116/09/98 58 مزدوجمعتصم ربيعة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 123950406/09/01 55 مزدوجايمان صوفي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 104649316/09/96 53 مزدوجسعيف محمد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 111375516/09/97 53 مزدوجالحسني كريمة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 126555125/09/02 50 مزدوجسهام الحمادي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: بني ملل 140046807/09/05 49 مزدوجنوال العرشاوي
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 115376116/09/99 48 مزدوجبالبهالية حنان

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 126772604/09/02 48 مزدوجخونة مها

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الرحامنة 140587224/01/08 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجنابو عبد العالي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الجديدة 140728905/09/08 45 مزدوجمقلش  محمد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 168196104/09/12 45 مزدوجليلى عزيزي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 168263604/09/12 45 مزدوجالصفر فاطمة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: خريبكة 168316104/09/12 45 مزدوجفاطمة الزهراء الصيد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي سليمان 168347204/09/12 45 مزدوجاسرحان سهام

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 168447404/09/12 45 مزدوجحبيبة يومولود

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 130772305/09/03 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام لكراري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي قاسم 158269605/09/11 43 مزدوجهند أكناكي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 126679418/09/02 42 مزدوجصليحة فنيني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 123741806/09/01 40 إلتحاق بالزوجمزدوجهشام كوتر

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: القنيطرة 136704607/09/04 40 مزدوجاجردي جواد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الجديدة 136759307/09/04 38 مزدوجامين المكاوي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الصويرة 171676803/09/13 38 مزدوجعيشي اسية

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الحوز 171765803/09/13 38 مزدوجالعمري فاطمة الزهراء
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 86161921/09/83 36 مزدوجتيفردين عائشة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 123690606/09/01 36 مزدوجليلى الزهراوي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 168186004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجعامري مريم

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: العرائش 168269704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرى البياري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 126826604/09/02 35 مزدوجمونى المرزاق

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 126991904/09/02 35 مزدوجحياة الزموري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تطوان 168322404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفائدة نورة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: بولمان 168355304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجكموني نادية

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 104693616/09/96 34 مزدوجتوفيق حنين

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الحوز 168101901/01/12 33 مزدوجحورية بونخيل

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 126994004/09/02 32 مزدوجنصيرة زاط

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شفشاون 171997002/09/14 31 مزدوجرشيدة بصار

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تاونات 171999102/09/14 31 مزدوجبلحسن عزيزة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تاونات 172017602/09/14 31 مزدوجنادية بعلوي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شفشاون 172021102/09/14 31 مزدوجسكينة بوصياري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شفشاون 172066702/09/14 31 مزدوجالقيدادي وفاء

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الصويرة 172135702/09/14 31 مزدوجمعطاوي نجاة
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تارودانت 172156502/09/14 31 مزدوجاوعلي  رضوان

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شفشاون 172166302/09/14 31 مزدوجنجاة رحماني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 123449406/09/01 30 مزدوجفاطمة الزهراء بالبركة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: قلعة  السراغنة 140679805/09/08 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالقادرى حنان

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شيشاوة 171756303/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجدرحم رشيد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الرحامنة 168426404/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجعلية صدوق

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الجديدة 158057802/09/10 23 إلتحاق بالزوجمزدوجدلل الوركي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: ورزازات 171972602/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة ايت الحاج

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: بنسليمان 172076102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنهال العلمي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 140529305/09/07 19 إلتحاق بالزوجمزدوجالبوزكراوي علوي فاطمة الزهرة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شفشاون 175349602/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجلكبيرة نجدي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شفشاون 175320602/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الملك خباز

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الصويرة 140453405/09/07 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبنشفعي وفاء

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تنغير 175252802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء الدخيسي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: أزيلل 175308102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمونة حسيسو

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: أزيلل 175362702/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضوان كمال

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 20424921/09/83 219 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا زكري
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عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 27076316/09/86 185 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن شكري

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 72495416/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد الصافي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 35755116/09/89 151 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة طارق

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 38370317/09/90 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد لوزاني

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: قلعة  السراغنة 111383816/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد حدوش

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: طانطان 33458516/09/88 146 أقدمية 20 سنةمزدوجناجي    بهيجة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 20464020/09/83 145 أقدمية 20 سنةمزدوجنعمي علل

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الرحامنة 27016716/09/85 144 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد بنفضول

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: تارودانت 115386316/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة ناشط

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الجديدة 104626816/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز اكينون

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 88282717/09/90 138 أقدمية 20 سنةمزدوجتريا  روحي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 115372716/09/99 138 إلتحاق بالزوجمزدوجصادق سعاد

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 74084016/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى شرف

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 111903516/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحكيمة العوامرة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 72495116/09/92 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى سلمي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سيدي بنور 111385816/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجفوزية متوكيل

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: بنسليمان 111897716/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة  صدقي
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عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الرحامنة 123720306/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحدوش حكيمة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: تيزنيت 126883904/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجوعميل كريمة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 74550616/09/93 117 إلتحاق بالزوجمزدوجمساعف خديجة

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 20480721/09/83 116 أقدمية 12 سنةمزدوجعجام عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعة الحي الحسني 23978817/09/84 116 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالكريم عنان

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 112208516/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة حسني

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: شيشاوة 126765118/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة خجنان

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: تيزنيت 126783204/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجلبيض هدى

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 104709516/09/96 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمستعين عبد النبي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 111384316/09/97 109 مزدوجفاطنة مريخ

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 6301116/09/95 106 أقدمية 12 سنةمزدوجعبللي فاطمة

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 33801516/09/88 106 أقدمية 12 سنةمزدوجاحميمص عبدالرحيم

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 20522121/09/83 104 أقدمية 12 سنةمزدوجرقيق  عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: طانطان 111380216/09/97 104 أقدمية 12 سنةمزدوجالديب    مريم

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 6019616/09/94 99 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد غنام

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 74198816/09/93 98 مزدوجالمحفوظ  بلكراوي

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117387106/09/00 98 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيجة أبو سعيد
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عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 111383916/09/97 91 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة مخليص

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة: مراكش 140066006/10/05 91 إلتحاق بالزوجمزدوجموجيبي سناء

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الجديدة 126635212/10/02 82 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى المولوي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سيدي بنور 126975304/09/02 79 مزدوجرضوان التازي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 117996311/09/00 75 مزدوجعزيزة النويري

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 126870804/09/02 75 مزدوجربيع نسيمي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 35931617/09/90 74 مزدوجموزكي  نزهة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 9232916/09/95 70 مزدوجصبيري فاطمة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الرحامنة 126541104/09/02 69 مزدوجديناري امينة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سيدي بنور 130563605/09/03 69 مزدوجنادية ايت الحاج

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 111908516/09/98 68 مزدوججـمـيـــلـة  أيــت الـحـسـيـــن

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 72531116/09/92 66 مزدوجزماني سميرة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: اليوسفية 126465804/09/02 65 مزدوجخالد بياز

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 115894716/09/99 64 مزدوجالمباريك إلهام

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الجديدة 126390904/09/02 61 مزدوجسهام اسادي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 6265316/09/95 60 مزدوجرقية  جلولي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 27066116/09/86 60 مزدوجعبد الحق الزنايدي
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عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: تنغير 158014502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجبوهللي سميرة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 37804217/09/90 44 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة رحمون

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الجديدة 139936607/09/05 36 إلتحاق بالزوجمزدوجبلواوي حفيظة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سيدي قاسم 168202904/09/12 36                                          سناء   

باري

إلتحاق بالزوجمزدوج

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: شيشاوة 168161104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمونة عابر

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 104629516/09/96 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالحق تابتي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 24083617/09/84 173 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم الطروفي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: القنيطرة 76984516/09/91 167 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد فريدي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الدريوش 71785616/09/92 163 أقدمية 20 سنةمزدوجأنوار مليكة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 72393616/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحجوب فاكر

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: قلعة  السراغنة 74217716/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي الضاومي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 5675416/09/94 157 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين الشوال

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 20447421/09/83 157 أقدمية 20 سنةمزدوجفتح بهلول

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 38575717/09/90 157 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرحيم غانم

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 71797916/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجناظم الوعدودي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 74191316/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرزاق دنار

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 73499216/09/93 153 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعدية بلكوشة
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عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 85172316/09/82 152 أقدمية 20 سنةمزدوجالسريكي ا مينة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 76473416/09/91 151 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى بنعاشورة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: قلعة  السراغنة 77590216/09/91 150 إلتحاق بالزوجةمزدوجشامي علي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: بنسليمان 5637016/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم حراك

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 5743316/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد عطوشي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 72548816/09/92 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعرشاني سعيد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 5844216/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجصمغور محمد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 76904916/09/91 143 أقدمية 12 سنةمزدوجلعزيز عبدالرحيم

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 6318116/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة لرشم

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 111898216/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة العدناني القدميري

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 76642916/09/91 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمزيد خدوج

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 26996418/09/85 133 أقدمية 20 سنةمزدوجالمعطي  كنطاري

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 20549111/10/82 132 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن شرعي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: أزيلل 140396801/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناء مشاوي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 70701416/09/92 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية امزلزي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 72491316/09/92 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز لعصر

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 39172117/09/90 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلمغارطي عبد ا
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 104689116/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم بوحامي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 126384104/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجزينة اندجار

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: تارودانت 126639504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام العثمي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الرحامنة 126694204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح هاديا

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 126982516/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة اتريعي

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 26987716/09/85 124 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز عبازي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 111395216/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة آيت الحسين

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 126853101/10/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد منير

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 73899516/09/93 117 مزدوجعبدالرحيم مسيح

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 104644416/09/96 117 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد نويتي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 115377716/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم توبالي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 37861417/09/90 115 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة السنيدات

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة: سل 72095216/09/92 114 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة حفوظي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 115706316/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجبو الدونيت مبارك

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: العرائش 123431606/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين أمداح

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 123552906/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعصام شقران

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 123713606/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الفتاح كوشي
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 67823607/01/78 108 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد الخالقي

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 85127616/09/82 104 مزدوجالضاوية ربيعة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 8971016/09/95 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد كوسة

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة: المحمدية 111388916/09/97 101 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد موافق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 115372616/09/99 101 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة لشامي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 115380116/09/99 101 أقدمية 12 سنةمزدوجمسافر سميرة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 130828305/09/03 101 مزدوجلطيفة رفاقي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 111386816/09/97 99 أقدمية 12 سنةمزدوجيريب نادية

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 115378616/09/99 99 أقدمية 12 سنةمزدوج نور الدين سماع

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 118092811/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغني زكري

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 123839606/09/01 99 أقدمية 12 سنةمزدوجأمينة مزوزي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 39139517/09/90 94 أقدمية 12 سنةمزدوجناشيط مليكة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الدريوش 139917707/09/05 93 مزدوجالحجلي نورة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 72491516/09/92 92 مزدوجلطيفي عبدا

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 126387713/09/02 92 إلتحاق بالزوجمزدوجأقديم أمال

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 117304106/09/00 91 أقدمية 12 سنةمزدوجأسماء بصيري

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: قلعة  السراغنة 126374004/09/02 85 مزدوجالهام امغيوز
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: العرائش 126652304/09/02 85 مزدوجنادية الركراكي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 126837104/09/02 85 مزدوجموحى مرزوق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 9189816/09/95 83 مزدوجنراكي سعيد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: اليوسفية 115399016/09/99 77 مزدوجبلبدوي يوسف

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 126911704/09/02 77 مزدوجالراشدي عز الدين

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 123838206/09/01 75 مزدوجحياة مسوس

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 126764401/10/02 75 مزدوجحنان خبال

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 126870312/09/02 72 إلتحاق بالزوجمزدوجنصيب حنان

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 126545404/09/02 69 مزدوجالشاوي احمد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: أزيلل 154825924/11/08 69 مزدوجأكداي نادية

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: شفشاون 155067701/01/10 69 مزدوجسعيدة قباب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: تاونات 158240901/01/10 69 مزدوجعائشة ايت سي عدى

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 111377916/09/97 67 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف السكاكي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 115376416/09/99 67 مزدوجنادية ضاحي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الرحامنة 126857611/10/02 67 مزدوجابتسام متابر

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 111381916/09/97 59 مزدوجليلى الكرموسي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: شفشاون 155106301/01/10 59 مزدوجسعدون ليلى
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 5938216/09/94 56 مزدوجفجري زينب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 111898616/09/98 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجمجاهد خالد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 118059606/09/00 53 مزدوجسمير امربي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 123600506/09/01 53 مزدوجعز الدين العيادي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 126709718/10/02 53 مزدوجهناد حياة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 158359305/09/11 53 مزدوجالوركة رجاء

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: اليوسفية 158392205/09/11 53 مزدوجغزلن غانم

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 126821318/09/02 51 مزدوجصلح الدين مالكي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 136838207/09/04 51 مزدوجالغواري اسماء

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الرحامنة 140070507/09/05 51 مزدوجعبد اللطيف نجري

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الرحامنة 155029201/01/10 51 مزدوجالجيكوني محمد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 5871116/09/94 45 مزدوجأغنيمة عبد ا

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 139973107/09/05 45 مزدوجكريمة ضريدري

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي قاسم 168351504/09/12 45 مزدوججيداوي حكيمة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 130603205/09/03 43 مزدوجفاطمة الزهراء بن الشويخ

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 136815907/09/04 43 مزدوجبركيك رشيدة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 140087707/09/05 43 مزدوجمراد رزقي
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 158410005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان إيجموعن

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: القنيطرة 117740906/09/00 38 مزدوجرشيد اد علي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 171722303/09/13 38 مزدوجحليمة بطا

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الحوز 171806203/09/13 38 مزدوجأسية الركاب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 126644704/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الوافي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 35481016/09/89 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجغبات عبدالحق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 123591506/09/01 36 مزدوجغزلن العدراوي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 130812005/09/03 36 مزدوجنعيمة اوشرع

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: خريبكة 168424504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة سعد ا

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 76537116/10/91 35 مزدوجخالد الخبولي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 140547005/09/07 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز مرزاق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: ورزازات 168292004/09/12 35 مزدوجالمسكين امان

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الرحامنة 168358004/09/12 35 مزدوجكنزاز غزلن

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 140042007/09/05 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى خلوق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 73888116/09/93 31 مزدوجمحمد اسد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 154882402/09/09 31 مزدوجنزهة فسيل

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: وزان 155106101/01/10 31 مزدوجلطيفة السعداوي
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: شفشاون 171986502/09/14 31 مزدوج رجاء الصوفي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 76825516/09/91 30 مزدوجبوعنان بوشعيب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 123836906/09/01 30 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة مرزوق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 126699512/09/02 30 مزدوجنوال حاجي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: بوجدور 168273604/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح الكروج

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الرحامنة 171832003/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجحوسيني سارة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 140043307/09/05 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية خزار

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 140737305/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجنفال خديجة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 158528509/12/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة هلب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 74344616/09/93 28 مزدوجادريس حب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 140085107/09/05 28 مزدوجفتيحة رزوق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: شتوكة آيت باها 154929002/09/09 28 مزدوجعائشة لخيار

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: تارودانت 171860003/09/13 28 مزدوجفوزية لمقدم

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 140479605/09/07 27 إلتحاق بالزوجمزدوجللة مريم احبيلت

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 126330304/09/02 26 إلتحاق بالزوجمزدوجللة كفيلة ابو الرجاء

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 6077416/09/94 24 مزدوجبوشعيب خروبي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 6132116/09/94 24 مزدوجمصطفى مشرف
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 31769616/09/88 24 مزدوجخديجة نجيح

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 111892716/09/98 24 مزدوجعبد المجيد لمي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 126847419/09/02 24 مزدوجهند  معتصم

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 140465705/09/07 24 مزدوجالمعروفي سميرة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 155060601/01/10 23 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية حسون

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 171821203/09/13 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد حدي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: بنسليمان 172013802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بوكاد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 172103502/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام هروال

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: شيشاوة 172130802/09/14 21 مزدوجعبد العزيز المصدق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: أزيلل 172171702/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجصابر المكي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 104700416/09/96 18 مزدوجالمصطفى مغاوي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 111381316/09/97 18 مزدوجليلى بودلع

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 115819816/09/99 18 مزدوجالسعدية علوي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: ورزازات 175200202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجاكوكوي سهام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 35720816/09/89 189 أقدمية 20 سنةمزدوجالهوري أحمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 37919917/09/90 179 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد مرزيق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الصويرة 5788416/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجمراد موفتي

556



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 24092817/09/84 169 أقدمية 12 سنةمزدوجالنجاشي مينة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 30320417/09/87 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد المرضي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 72412016/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعيدي أحمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 74340316/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد  بكاسي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 77203516/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم وهاب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 104644916/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد تقي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 5992616/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمستقيم عبدالهادي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 72538716/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الهادي زهري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 78713316/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد رمال

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: العرائش 87827416/09/86 154 أقدمية 20 سنةمزدوجفاتحة عبدالوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 71976816/09/92 153 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد سيمو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 104628416/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم نايت الطاليب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: أزيلل 104650616/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العالي تنكوين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 6270916/09/95 145 أقدمية 20 سنةمزدوجخرفي خالد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 39138617/09/90 145 أقدمية 20 سنةمزدوجمليكة نانا

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 70654916/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجبوتابية المصطفى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 72549616/09/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد بوفتوح
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 78736716/09/92 145 أقدمية 12 سنةمزدوججوادي حميد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 37915517/09/90 143 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة حمبي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 104628116/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز مصوم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 14861916/09/81 140 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم مذكوري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 38574916/09/90 138 أقدمية 20 سنةمزدوجعائشة فضول

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: بنسليمان 73900816/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد عهداوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 74055516/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحمزاوي خالد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 105012916/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجلبحيري محمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 117786214/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجأمينة كطاية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: طاطا 115384816/09/99 136 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية خخوشي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: آسفي 8955116/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز الراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 104648616/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى مسلوب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شتوكة آيت باها 115632016/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة السقر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 115867816/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجالكبيرة بن معيز

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 5811016/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجكرماحي ادريس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 104608616/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد العدراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 111902516/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالشيخ فنيدي

558



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: ورزازات 123421313/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوج أخــراز الحسين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 104449616/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجازريقا سعاد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 117481806/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجفضول           أسماء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 118097706/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجزيوان سناء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الفقيه بن صالح 16577916/09/82 128 أقدمية 12 سنةمزدوجصالح ماموني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 35567516/09/89 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحسني مبارك

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 111895016/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجبرامي بديعة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: زاكورة 115791316/09/99 127 أقدمية 12 سنةمزدوج  عبد السلم ايت عبو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تاوريرت 74638216/09/93 126 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد كتوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 117957806/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحكيمة غادي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 76471816/09/91 123 مزدوجاحمد بنرويدة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 123723706/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجحيمود نعيمة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 111384716/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة ايت البور

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: طاطا 126890004/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجأبلوشي محمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 21665516/09/85 120 أقدمية 20 سنةمزدوجشجاوي جليل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: طانطان 76999216/09/91 120 أقدمية 20 سنةمزدوجغونان   عبد الكبير

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 71953116/09/92 119 مزدوجفتيحة بناي
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 117913606/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجحليبي وفاء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 104630216/09/96 117 أقدمية 12 سنةمزدوجسى محمد بنوال

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 111374916/09/97 117 إلتحاق بالزوجمزدوجمفرج هنية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 115390316/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام تابث

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 115400416/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس بنيشو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 123448906/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجاسطيفي سعيد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 123688306/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالسياحي هشام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 126986704/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة يوسري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 130798416/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوج م المهدي مستعد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 35888317/09/90 116 أقدمية 20 سنةمزدوجحليمة ريس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 74692516/09/93 116 أقدمية 12 سنةمزدوجيامنة الزنفاري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 112260016/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعكيوي   حسنة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 115391416/09/99 115 أقدمية 12 سنةمزدوجاويدير مليكة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 23967317/09/84 114 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى  نصراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: بنسليمان 31629716/09/88 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد النبي زريول

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 38344617/09/90 112 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى طلس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 77591216/09/91 112 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية مجيدي
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: بنسليمان 104678716/09/96 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الرامي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 115392716/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالنازيه  سناء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 123809006/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحياة الكزيط

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات ابن مسيك 20404121/09/83 108 أقدمية 12 سنةمزدوجالبصلي احمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خنيفرة 117334506/09/00 105 مزدوجبردي محمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الصويرة 104479716/09/96 104 أقدمية 12 سنةمزدوجثورية حمزاوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 72512216/09/92 103 مزدوجحسن متزكي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 104563716/09/96 103 أقدمية 12 سنةمزدوجلل خد يجة   بوشنتوف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 37808017/09/90 102 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة اكنك

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 111903616/09/98 102 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد ايت با حدو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خريبكة 123517406/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجبدور أحلم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 139957907/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجغزلن بوسليكي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 35924617/09/90 100 مزدوجالمليح بوشعيب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 117646506/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة كراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 117365612/09/00 98 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى العسري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 111387416/09/97 97 إلتحاق بالزوجمزدوجالمودن كلثوم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: العرائش 34896716/09/89 96 مزدوجسمير لعجيلي
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 115398316/09/99 92 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية  بونكة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 123600906/09/01 92 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال العزيزي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شفشاون 139919015/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجامينة امخماخ

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 76543816/09/91 90 أقدمية 12 سنةمزدوجخليد متشوق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: أزيلل 136783907/09/04 89 مزدوجفاطمة الزهراء ناخود

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 111493816/09/97 87 إلتحاق بالزوجمزدوجامال ساهل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تنغير 123472706/09/01 86 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة ابايا

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: القنيطرة 37789817/09/90 85 مزدوجنادية بن الكور

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 104515516/09/96 85 مزدوجرشيدة جبيلي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: بنسليمان 111384416/09/97 85 مزدوجكريمة عطوري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 123893006/09/01 85 مزدوجربيعة عج

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 126403404/09/02 85 مزدوجخديجة أزواو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 140186706/09/06 81 مزدوجخديجة غربوب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 77553716/09/91 80 مزدوجلولد جمال الدين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 126856204/09/02 79 مزدوجسعيد موسافر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 130841716/09/03 79 مزدوجسرحاني    حنان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: مراكش 111904916/09/98 78 مزدوجالهام  نابلي
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 39150917/09/90 77 مزدوجخديجة سراف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 73903416/09/93 77 مزدوجابراهيم صعصاع

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 136769607/09/04 77 مزدوجليلى الطوسي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 76914416/09/91 76 مزدوجفتحي فاطمة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 111372116/09/97 76 إلتحاق بالزوجمزدوجفــــاطـمــة أدواب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 117925406/09/00 76 مزدوج        لبيب         اشرف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: وزان 140491705/09/07 76 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان موليف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 35924017/09/90 75 إلتحاق بالزوجمزدوجتورية اللبان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 126728102/10/02 75 مزدوجمريم إدعمي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 123543106/09/01 74 مزدوجحسناء بوزكري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 140028207/09/05 73 مزدوجبشرى حميدي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 9161816/09/95 71 مزدوجسمير الضيف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 140005007/09/05 71 مزدوجنادية النويني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 5642116/09/94 70 مزدوجعبد الهادي حداني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 130635905/09/03 69 مزدوجبوزكيف يوسف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 136772207/09/04 69 مزدوجزهرة مهري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 140065507/09/05 69 مزدوجمحتقير امينة
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 126874102/10/02 67 مزدوجنضام هشام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 6279716/09/95 62 إلتحاق بالزوجمزدوجفضيلة ناجي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 123537706/09/01 62 إلتحاق بالزوجمزدوجمـــريـــــم   بــوس  الــحــاجـ

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 123468606/09/01 61 مزدوجصلح الدين باني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 123976806/09/01 61 مزدوجالمهدي زهر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 126529504/09/02 61 مزدوجلحسن شكري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 158044302/09/10 61 مزدوجالكبوحي خديجة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 111372816/09/97 60 مزدوجخالدي حسناء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 111379216/09/97 60 مزدوجسعيد الدهبي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 154883602/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام مزيان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 126963304/10/02 59 مزدوجمحمد سياف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 136855107/09/04 59 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد القوس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شفشاون 155107301/01/10 59 مزدوجبوهودا صابرية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 6261516/09/95 56 مزدوجوراقي صالحة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 112324716/09/98 56 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة دينار

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 136758107/09/04 55 مزدوجنوال المقسود

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 23982701/10/83 53 مزدوجأحمد   مسكار

564



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 126618204/09/02 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجالخير خالد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 126813301/10/02 53 مزدوجعبد الرحيم مشهور

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 126961710/10/02 53 مزدوجمحمد سكري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 126966404/09/02 53 مزدوجسعيدة طاهري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 126983302/10/02 53 مزدوجخالد ورتي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 130557705/09/03 53 مزدوجعزالدين عفوس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 136816207/09/04 53 مزدوجحنان بركوش

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: وزان 158104102/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجلحمامي جميلة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 139953307/09/05 51 مزدوجسهام بوقدير

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 140158306/09/06 51 مزدوجحكيمة بقعي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 158029302/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجالدقيق فوزية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 158075602/09/10 51 مزدوجكناوي وهييبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: زاكورة 158181302/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجبصور نعيمة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 158120902/09/10 49 مزدوجسناء مكدر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 111446416/09/97 48 مزدوجخديجة العسيلي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 126824804/09/02 47 مزدوجتجانية مرحو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 6280316/09/95 45 مزدوجمريم عبيد
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 111390516/09/97 45 مزدوجموبال عبد الحق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 117495806/09/00 45 مزدوجادريس ايت ابنعلي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 140190906/09/06 45 مزدوجصفية لمزوق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 140517805/09/07 45 مزدوجزينب بنطالب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: وزان 168260104/09/12 45 مزدوجالخضر صابرينة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي سليمان 168323304/09/12 45 مزدوجسومية فوزي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 168390904/09/12 45 مزدوجمعيد اسماء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تطوان 168433604/09/12 45 مزدوجفاطمة الزهراء سيكي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 168440604/09/12 45 مزدوجهجر طاوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 158417305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة قديري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 126542504/09/02 43 مزدوجحنان الدويك

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 136710107/09/04 43 مزدوجحليمة أعوان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 136713907/09/04 43 مزدوجنزهة أيوب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 158420005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام قاسي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 123496406/09/01 42 إلتحاق بالزوجمزدوجبنمرزوك وفاء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: ورزازات 155062201/01/10 42 إلتحاق بالزوجةمزدوجحيسي المحجوب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 126943102/10/02 41 مزدوجفتيحة صامدي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 123637406/09/01 40 إلتحاق بالزوجمزدوجالجراح إيمان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 112287916/09/98 39 إلتحاق بالزوجمزدوجايت اوزدي نعيمة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 126861018/09/02 39 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج أوناس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 6266416/09/95 38 مزدوجسعيد القندالي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 126499904/09/02 38 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بوسكري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 171744203/09/13 38 مزدوجحسناء شكير

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 171773103/09/13 38 مزدوجحسناء البراهمي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شفشاون 171875303/09/13 38 مزدوجالسعدية متقال

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شفشاون 171935703/09/13 38 مزدوجايمان  زدري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 158378605/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجالنباوي الهام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 38567417/09/90 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية العزري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 123975214/09/01 36 مزدوجسعاد زاهر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 126694004/09/02 36 مزدوجالزهرة حاضي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 126898112/09/02 36 مزدوجسعاد العباسي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 126978704/09/02 36 مزدوجرشيدة التمدلي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الناضور 168124601/03/12 36 مزدوجاكنيش ربيعة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 168264604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة العطار
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي سليمان 168433004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسرو بوشرى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 168307304/09/12 35 مزدوجبوشرى المعتصم بال

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الصويرة 168452804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية الزين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 168455104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة زيات

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 126782604/09/02 34 مزدوجنزهة لبليدي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 130798205/09/03 32 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية متفاطن

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 139981907/09/05 32 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى البوهالي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 158339105/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجكلثوم الدريع

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 158442605/09/11 32 مزدوجسارة منصوف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 39382917/09/90 31 إلتحاق بالزوجمزدوجناجح امباركة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 104598016/09/96 31 مزدوجربيع نادري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 155075901/01/10 31 مزدوجكلتوم  لبيض

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 155080101/01/10 31 مزدوجفاطمة الزهراء الزعر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 172081702/09/14 31 مزدوجحسن الرقيبي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تارودانت 172088102/09/14 31 مزدوجامال فلقي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 172106902/09/14 31 مزدوجايمان حر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تارودانت 172144602/09/14 31 مزدوجمعتق عبدالعزيز
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الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الصويرة 172171002/09/14 31 مزدوجسومية السعدوني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 9139616/09/95 30 إلتحاق بالزوجةمزدوججمال المناسي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 87823816/09/86 30 مزدوجسعاد عزاوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 115623216/09/99 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا نوار

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 139930707/09/05 30 مزدوجعزيزة بقاديري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 140396005/09/07 30 مزدوجحليمة لعزيز

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الناضور 140665105/09/08 30 مزدوجالشرقاوي شامة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 171716103/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم بنبهو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 171729603/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم بوكطيب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 168161404/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء أبوحفص

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تارودانت 171726503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة بوشقور

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 171800203/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجحميدة الهكسوس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: أزيلل 171905803/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجرضواني عتيقة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 31758316/09/88 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالفتاح درواش

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 126835004/09/02 28 مزدوجعادل منصور

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 154882702/09/09 28 مزدوجنوال حرمالي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 154980501/01/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى العلوي الشريفي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 171879403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى موفراجي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 140571715/02/08 26 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز عاصف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 168368104/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة لفهيم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 38331817/09/90 24 مزدوجعبد العلي ابو العز

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 86393116/09/85 24 مزدوجللة فاطنة احمامي الدريسي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 117818006/09/00 24 مزدوجكمال مونى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شفشاون 172167202/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد رمزي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الحسيمة 172020303/09/14 21 مزدوجعادل بوالرخا

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 9165516/09/95 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس الرامي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 9252216/09/95 18 مزدوجسعيد مولي التاج

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 123839006/09/01 18 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد مياني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 126843418/09/02 18 مزدوجامباركة معتصم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تارودانت 175191402/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجأيت بزقا الزهرة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تاونات 175266902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الحداد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: أزيلل 175313002/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة جباري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تارودانت 175350402/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء نصر ا

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: ميدلت 175355302/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة اوبوبكر
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعة عين الشق 154880702/09/09 13 إلتحاق بالزوجمزدوجابو فراس لبنى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعة عين الشق 168172104/09/12 12 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم   ايت  ا براهيم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 86525016/09/85 217 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد علواني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 23808616/09/84 213 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن ريفل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 69459216/09/80 211 أقدمية 20 سنةمزدوجشكيب برادة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 39345125/09/90 197 أقدمية 20 سنةمزدوجقاسمي محمد

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 14865516/09/81 191 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد شريف

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 37902117/09/90 187 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة عزواني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 71942301/10/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجنور الدين سلم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 72561316/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجفوزية المواقي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 77492316/09/91 183 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج تيكات

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 69991416/09/80 182 أقدمية 20 سنةمزدوجالطيب الزهار

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 72422316/09/92 178 إلتحاق بالزوجمزدوج فتين    ياسين

إقليم: الجديدةإقليم: آسفي 23909217/09/84 173 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف اللفاف

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 37874317/09/90 163 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة أمحزون

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 72525816/09/92 163 أقدمية 20 سنةمزدوججندي بوشعيب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 78711216/09/92 163 أقدمية 20 سنةمزدوجبوشعيب بن ازبيدة
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جهة التعيين : 
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 37799917/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف الكعيوص

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 74616316/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة آيت داموح

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 78724016/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجيامنة حنداف

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 104450516/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى  اطربيزة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 104496816/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالكبير الموساوي

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 104735416/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجلعروسي موسى

إقليم: الجديدةإقليم: زاكورة 105003616/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالمزابي رشيد

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 14017816/09/81 158 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد  لعرج

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 17684921/09/83 157 أقدمية 12 سنةمزدوجعلل حجلي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 35495116/09/89 157 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطنة نعيم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 85166416/09/82 156 أقدمية 20 سنةمزدوجحيات فاهر

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 6417516/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد البحياوي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 6427216/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز الشوير

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 6430916/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد هواد

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 6466316/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد النبي شملل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 23806517/09/84 155 أقدمية 20 سنةمزدوجفؤاد الريفي

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 104752416/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجنور الدين بن حبيبة
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الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 74081716/09/93 154 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى بنعراج

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 5512416/09/94 151 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد ورد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 39106117/09/90 151 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشعيب لفضالي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 39360017/09/90 151 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة العلم

إقليم: الجديدةإقليم: ورزازات 88253116/09/87 148 أقدمية 20 سنةمزدوجعتيقة التفالي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 5748416/09/94 147 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد بوعطا

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 111573116/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد  الحنصالي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 14039416/09/81 146 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن الطاكي

إقليم: الجديدةإقليم: بولمان 105047016/09/96 146 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد أسناي

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 5670516/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد  رفاعي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 88234116/09/87 145 أقدمية 20 سنةمزدوجبهيجة موهدان

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 112309616/09/98 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز شمريح

إقليم: الجديدةإقليم: الفقيه بن صالح 85357502/04/82 144 أقدمية 20 سنةمزدوجالزوهرة الهيبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 104368616/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالعوني  مقداد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111704316/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجليلى بلمزولي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115776916/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء إخبي

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 115589316/09/99 141 أقدمية 12 سنةمزدوجخاشر منى
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إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 21358716/09/85 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد اشويكة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 33881616/09/88 139 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة احساين

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 74415116/09/93 139 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة خيران

إقليم: الجديدةعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 77209416/09/91 138 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة القوش

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111701116/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي حفيظ

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 111714316/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالكريم ساجد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112045116/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجكوثر البخاري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117543314/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة الديب

إقليم: الجديدةإقليم: زاكورة 117544706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالبربوش علي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117599614/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجانوار الشريشي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117858713/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدا  نجماوي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 72092316/09/92 135 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعيد حنفي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 104567616/09/96 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعاطي لحريزية

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 111376616/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عيار

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111702916/09/97 133 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية المهدي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111703616/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية خبار

إقليم: الجديدةإقليم: القنيطرة 72569816/09/92 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى وايراد

574



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 104591516/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجادريويش عبد الكبير

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111709816/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالختير عبدى الهادي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112191716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمهليل   الجيللي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112194116/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل مداني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112197716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم ابحيكير

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112199116/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشعيب حصرمي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112209416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كنعان

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 123721306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة حضري

إقليم: الجديدةإقليم: طانطان 123788006/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجخرمودي   خالد

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 123904406/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم والزهراء

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 105215016/09/97 129 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية فاطمي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 28802616/09/86 128 أقدمية 12 سنةمزدوجمعتل ابراهيم

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 112198316/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر حرمي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112211716/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجفوزية أشعيبي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117432214/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجآمال بونصير

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي قاسم 5753416/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالضو اسماعيل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 6274016/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد لمحراس
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إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 6309416/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجزينبة مشهوري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 104645116/09/96 125 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام عاريش

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111707416/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة شرافي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111720516/09/97 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى لوسكي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112194516/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالله التائب

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 115352816/09/99 125 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق بنميلود

إقليم: الجديدةإقليم: شتوكة آيت باها 115685416/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة الكرد

إقليم: الجديدةإقليم: تاونات 117909106/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالفتاح هيشر

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126614816/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيدة الخافي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126841818/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجنزهة مقساط

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 74560116/09/93 123 أقدمية 12 سنةمزدوجامنة الدهري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111707216/09/97 123 أقدمية 12 سنةمزدوجمعاش عبد الجليل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 72082316/09/92 122 أقدمية 20 سنةمزدوجسميرة شكالي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 76284216/09/91 122 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيزة هريمي

إقليم: الجديدةإقليم: العيون 5974816/09/94 121 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الصغير

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111378116/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجياسمين  مهبي

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 115837716/09/99 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن المتوكل
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إقليم: الجديدةإقليم: تازة 117371906/09/00 121 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية النحيلي

إقليم: الجديدةإقليم: ميدلت 117405906/09/00 121 إلتحاق بالزوجمزدوجابا سعيدة

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 86144217/09/84 120 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة سابقي

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 104798816/09/96 120 أقدمية 20 سنةمزدوجبشرى الزوبيحي

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 115865816/09/99 119 أقدمية 12 سنةمزدوجنيد مالك اسماء

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 140401701/01/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد العزمي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 71967816/09/92 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالعربي  ا لحساني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115607716/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجليلى بلعطار

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115779916/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجشعيب    بوخريسوي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 123550906/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير شيخاني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115455716/09/99 115 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء الصوفي

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 123620006/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى لكروس

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 74612716/09/93 114 أقدمية 12 سنةمزدوجنورة الصحراوي الدكالي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 97296216/09/82 114 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة مسكاوي

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 104425316/09/96 113 مزدوجمحمد داكر

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111358816/09/97 113 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم العمراني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115781216/09/99 113 أقدمية 12 سنةمزدوجأمال     محلق
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إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 5669416/09/94 112 أقدمية 12 سنةمزدوجمريمة اسريدي

إقليم: الجديدةعمالة مقاطعات مولي رشيد 23905017/09/84 112 أقدمية 12 سنةمزدوجصناع أحمد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115833116/09/99 111 أقدمية 12 سنةمزدوجكنزة الرحموني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130590017/09/03 111 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيش عبد اللطيف

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 8997016/09/95 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العالي اقزيبر

إقليم: الجديدةإقليم: صفرو 23658717/09/84 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر   بن مزكري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112205916/09/98 109 مزدوجمحمد أطويل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112257616/09/98 109 مزدوجالمصطفى حسني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 118072506/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمعروف عبد الكريم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123791806/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالكوحلني إيمان

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 130547205/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزهراء اعطار

إقليم: الجديدةإقليم: بني ملل 136730907/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجماجدة بو تكيود

إقليم: الجديدةإقليم: الحسيمة 88540816/09/91 108 أقدمية 12 سنةمزدوجهنية بفراشن

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111706416/09/97 108 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة ادويدر

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 126872104/09/02 108 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم نداي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115779816/09/99 107 مزدوجالكبيرة الموهادي

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 115826216/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجبوبكر  صد قي
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إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 111362216/09/97 106 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة مرغيش

إقليم: الجديدةإقليم: وادي الذهب 111726616/09/97 106 أقدمية 12 سنةمزدوجامال منصوري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112194616/09/98 105 مزدوجعبداللطيف حسون

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126461430/09/02 103 مزدوجعصام بالركيك

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117855106/09/00 101 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة نحال

إقليم: الجديدةإقليم: آسفي 6364216/09/95 99 مزدوجلبنى بن بكار

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112199416/09/98 99 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الفقير

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 112321616/09/98 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد صبوري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115773716/09/99 99 مزدوجفاطمة معزوزي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126914512/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجحياة رفيق

إقليم: الجديدةإقليم: العيون 35438616/09/89 95 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة    فوز

إقليم: الجديدةإقليم: طانطان 123765306/09/01 95 مزدوججزولي    بشرى

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115782416/09/99 93 مزدوجندير الغربي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 117328406/09/00 93 مزدوجعبد الحق بالباردي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117391806/09/00 93 مزدوجهشام اكرنيض

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117556611/09/00 93 مزدوججواد الخاطب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126329204/09/02 93 مزدوجأبو الفلح محمد
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إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126568304/09/02 93 مزدوجعبد الرحيم الزهري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126719404/09/02 93 مزدوجمحمد حجازي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126825604/09/02 93 مزدوجنجيب    مرنوش

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 136833607/09/04 93 مزدوجابراهيم فاضل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 35780316/09/89 92 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة شهدي

إقليم: الجديدةإقليم: الفقيه بن صالح 111576716/09/97 91 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان بندامو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117442606/09/00 91 أقدمية 12 سنةمزدوجياسين العمري

إقليم: الجديدةإقليم: طاطا 130565505/09/03 91 مزدوجايت مولي محند سدات كلثوم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 76994516/09/91 90 مزدوجنجاة ريشي

إقليم: الجديدةإقليم: ورزازات 139998607/09/05 89 مزدوجسفيان الوقدي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي قاسم 6366316/09/95 88 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة فهل

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 123688606/09/01 87 مزدوجالطوري محمد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126678404/09/02 85 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد فيري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126918906/09/02 85 مزدوجزهير رماشي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130799405/09/03 85 مزدوجنبيلة امغيميم

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 140511605/09/07 85 مزدوجخديجة امزيل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 39226108/11/90 83 مزدوجملكة معاك
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إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117428406/09/00 83 مزدوجكريمة بولحية

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117579206/09/00 83 مزدوجعادل افريقش

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126960618/09/02 83 مزدوجحنان سهيل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123689406/09/01 79 مزدوجنجاة الطالعي

إقليم: الجديدةإقليم: تاونات 126655504/09/02 79 مزدوجالصابر حليمة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126996806/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى   زروالي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123677506/09/01 78 إلتحاق بالزوجمزدوجالنجماوي بهيجة

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 139933029/09/05 78 مزدوجكريمة بعاج

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 117645106/09/00 77 مزدوجأمين اكسيم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123666506/09/01 77 مزدوجالعمري    مولي عبدالصماد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126488704/09/02 77 مزدوجبوخليفي احمد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126500412/09/02 77 مزدوجبوسماحة سعيدة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126515104/09/02 77 مزدوجتوفيق شكير

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126528704/09/02 77 مزدوجمحمد الشوفاني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126542804/09/02 77 مزدوجدوكير هشام

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126620104/09/02 77 مزدوجعبد العزيز الكوميخي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126635104/09/02 77 مزدوجالمكتسب عبد الله
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26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126757604/09/02 77 مزدوجعصام كمال

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126828304/09/02 77 مزدوجسميرة  ماص

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126845104/09/02 77 مزدوجمقدم حنان

إقليم: الجديدةإقليم: بني ملل 126875012/09/02 77 مزدوجبشرى النماري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130698505/09/03 77 مزدوجكوثرالموجودي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 130803805/09/03 77 مزدوجعادل ناصر

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 5752116/09/94 76 مزدوجممحوض الزهرة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111970116/09/98 76 إلتحاق بالزوجةمزدوجأنوار أعقة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117983606/09/00 75 مزدوجعبد الرفيق حمداني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123726306/09/01 75 مزدوجغزلن  حجري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123992506/09/01 75 مزدوجأحلم  زيتوني

إقليم: الجديدةإقليم: تاوريرت 123707406/09/01 74 مزدوجحنان افريحة

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 123992006/09/01 73 مزدوجحنان زيدان

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126997504/09/02 73 مزدوجنسرين     زروال

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117559711/09/00 71 مزدوججواد العماري

إقليم: الجديدةإقليم: ورزازات 140184206/09/06 71 مزدوجكليم ماجدة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 140185606/09/06 71 مزدوجبقوري  كريمة
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رقم التأجير
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المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123884606/09/01 70 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان وتاي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136871107/09/04 70 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء السنوني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117917906/09/00 69 مزدوجسعيدة حمز

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123771206/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجكعب ابتسام

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126383404/09/02 69 مزدوجكمال أمزيل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126425804/09/02 69 مزدوجبيوض هند

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130578205/09/03 69 مزدوجنعيمة النحال

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136795307/09/04 69 مزدوجخديجة الرامي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136859307/09/04 69 مزدوجخونتي سناء

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 140728605/09/08 69 مزدوجمحراشي    جميلة

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 155001801/01/10 69 مزدوجبوجره وفاء

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 155032001/01/10 69 مزدوجالكوية  احمد

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 155059701/01/10 69 مزدوجمريم حرير

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 155077101/01/10 69 مزدوجعبد الرحيم    لهمام

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 155078201/01/10 69 مزدوجلحمودي ليلى

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 155093501/01/10 69 مزدوجقاسمي نجاة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126633004/09/02 67 مزدوجخالد المرنان
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رقم التأجير
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المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126644404/09/02 67 مزدوجالغطاس طارق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126668504/09/02 67 مزدوجعبدالجليل فهمي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126750704/09/02 67 مزدوجعبد الرحيم جواح

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130556305/09/03 67 مزدوجمنية  عظوم

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 130597705/09/03 67 مزدوججميلة بالباز

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 130653805/09/03 67 مزدوجيوسف الدريجي

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 118065206/09/00 66 مزدوجسومية جد و

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130719905/09/03 65 مزدوجفولح فاطمة الزهراء

إقليم: الجديدةإقليم: العيون 140133301/01/06 62 مزدوجرشيدة مجمعة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130687905/09/03 61 مزدوجعادل الكبار

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130797405/09/03 61 مزدوجانوار المواق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140152606/09/06 61 مزدوجامال الجاحظ

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 157991902/09/10 61 مزدوجعاطف  اسماء

إقليم: الجديدةإقليم: وزان 157992402/09/10 61 مزدوجسناء عطي

إقليم: الجديدةإقليم: وزان 158000502/09/10 61 مزدوجنورة بلعباس

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158033702/09/10 61 مزدوجسعيد الحوات

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158068502/09/10 61 مزدوجرضا الرجراجي
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رقم التأجير
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المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: وزان 158081202/09/10 61 مزدوجحمدوني خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 158104002/09/10 61 مزدوجلحمادي لبني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123634506/09/01 59 مزدوجالحسيني خالد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123732006/09/01 59 مزدوجأمينة     حموكا

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126653104/09/02 59 مزدوجالراجي حسن

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130720805/09/03 59 مزدوجكعدي خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136866307/09/04 59 مزدوجالعجعاجي جهان

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 139933907/09/05 59 مزدوجبلعيدي فاطمة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 140468305/09/07 59 مزدوجصبرا الفرقاني

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 154839302/12/08 59 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الوتري

إقليم: الجديدةإقليم: بني ملل 154897408/10/09 59 إلتحاق بالزوجمزدوجقدمري غزلن

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 154913802/09/09 59 مزدوجمرابح  ايمان

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 154996701/01/10 59 مزدوجابراهيم بنطالب

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 155065901/01/10 59 مزدوججمال الدين إلهام

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 140556405/09/07 57 مزدوجكريمة صلحاوي

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 154995301/01/10 57 مزدوجبن الفلح بوشعيب

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 158164602/09/10 57 مزدوجالحسن زروقي
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130641305/09/03 55 مزدوجمحمد شرفي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112093016/09/98 53 مزدوجمراد بوشخار

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126922712/09/02 53 مزدوجغفور عماد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130597005/09/03 53 مزدوجفيصل بلحميدي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130600705/09/03 53 مزدوجرشيد بلفقيه

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130693616/09/03 53 مزدوجالمنصور محمد امين

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136736207/09/04 53 مزدوجدراك لمياء

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136796407/09/04 53 مزدوجحسن غويلة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 139932507/09/05 53 مزدوجمحمد بالرحمون

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 139992507/09/05 53 مزدوجالخوري بوشعيب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140542105/09/07 53 مزدوجمريم كملوي

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 157979602/09/10 53 مزدوجصالح  ايت حماد

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 158071602/09/10 53 مزدوججواد الزهار

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158303305/09/11 53 مزدوجالشعيبية بلبصري

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158321505/09/11 53 مزدوجرضى  بولحيا

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158350305/09/11 53 مزدوجفاطمة الزهراء الهربازي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158358105/09/11 53 مزدوجمحمد الموهادي
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رقم التأجير
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المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158386905/09/11 53 مزدوججوهرة فاخر

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158395505/09/11 53 مزدوجحداد عزيز

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 158396705/09/11 53 مزدوجحيدان وفاء

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158402105/09/11 53 مزدوجحسناء بن حدو

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158421105/09/11 53 مزدوجمنى خيران

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 158423105/09/11 53 مزدوجسهام  خرمودي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158427505/09/11 53 مزدوجعائشة لعقيري

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 158431205/09/11 53 مزدوجلحسيني سميرة

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 158446405/09/11 53 مزدوجامحمد مزواري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158472705/09/11 53 مزدوجالركاب نادية

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168102401/01/12 53 مزدوجطامو بوسبع

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168130901/01/12 53 مزدوجالعربي جباري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126725004/09/02 52 مزدوجندير حسني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130786105/09/03 52 مزدوجلطيفة مشرطي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130834005/09/03 52 مزدوجسعدني إلهم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126690602/10/02 51 مزدوجنورة حبو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130621005/09/03 51 مزدوجنوال بدور
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 130676505/09/03 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية  الكرعاني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130676705/09/03 51 مزدوجنوال الكوز

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 139961919/09/05 51 مزدوجمريم الشامي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158029402/09/10 51 مزدوجسناء دكير

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 158060402/09/10 51 مزدوجسمية  العريفي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158064702/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى المجيدي

إقليم: الجديدةإقليم: ورزازات 158118202/09/10 51 مزدوجمسعودي لطيفة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130722705/09/03 50 مزدوجغرنيط عبد الصمد

إقليم: الجديدةعمالة مقاطعة الحي الحسني 154999901/09/09 50 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى مدرع

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130670016/09/03 49 مزدوجالبوعلمي زينب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117833506/09/00 48 مزدوججميل انتصار

إقليم: الجديدةإقليم: تطوان 140197306/10/06 47 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة متين

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 155031701/01/10 47 مزدوجمحمد  القبي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158094102/09/10 47 مزدوجسفيان كبروس

إقليم: الجديدةإقليم: ورزازات 158208002/09/10 47 مزدوجزايد  فاضل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115417316/09/99 46 إلتحاق بالزوجمزدوجشويردي منية

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158307905/09/11 46 مزدوجريحانة بنشيهب
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140029407/09/05 45 مزدوجاحمد اهراوة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140046507/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالشعيبية لعدللي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140535605/09/07 45 مزدوجامينة فرساوي

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 140550105/09/07 45 إلتحاق بالزوجمزدوجنجي خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140601421/02/08 45 مزدوجبن طلحة تورية

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 140648405/09/08 45 مزدوجأحمد بنقاسم

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 168188204/09/12 45 مزدوجعنتري كريمة

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168197904/09/12 45 مزدوجبشراوي ايمان

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 168198404/09/12 45 مزدوجابتسام بادر

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 168220604/09/12 45 مزدوجاما ل   بودينة

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168239404/09/12 45 مزدوجمينة شاهي

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 168240404/09/12 45 مزدوجاسماء شاعر

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 168249504/09/12 45 مزدوج داكي خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 168249604/09/12 45 مزدوجسميحة ضميري

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 168254604/09/12 45 مزدوجاحمد الشاكري

إقليم: الجديدةإقليم: زاكورة 168256604/09/12 45 مزدوجعبد الرزاق الدوبي

إقليم: الجديدةإقليم: بولمان 168263304/09/12 45 مزدوجعائشة العرواني
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168273804/09/12 45 مزدوجامبارك الغيوة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168274104/09/12 45 مزدوجالغربي فتيحة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168277704/09/12 45 مزدوجعلل الحيمر

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168287804/09/12 45 مزدوج  الكيراوي غزلن

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168311204/09/12 45 مزدوجالربطي حكيمة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168318204/09/12 45 مزدوجالهام التواتي

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 168330704/09/12 45 مزدوجالحسين حدادة

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168341804/09/12 45 مزدوجخنساء هبيري

إقليم: الجديدةإقليم: وزان 168355104/09/12 45 مزدوجمينة كميل

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168393204/09/12 45 مزدوجاشراق مقوم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168409204/09/12 45 مزدوجزينب أوشان

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168414004/09/12 45 مزدوجزينب الشكر

إقليم: الجديدةإقليم: زاكورة 168423904/09/12 45 مزدوجعبدالحكيم الروابزي

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 168427404/09/12 45 مزدوجالزوهرة  ساجد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126366004/09/02 44 مزدوجعلمي مريم

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 130621605/09/03 44 مزدوجرشيد بوكرن

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130680905/09/03 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان  الحراق
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 157996102/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجباحاج لمياء

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158013202/09/10 44 مزدوجبودالي حسناء

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 158405905/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم حمدو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158441605/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر مالكي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168115801/01/12 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجالخزامي محمد

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 115788216/09/99 43 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الزواق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126910804/09/02 43 مزدوجرابيع عبد الغاني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136751407/09/04 43 مزدوجمحمد الهيري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 139953407/09/05 43 مزدوجأسماء بوكرمة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140039707/09/05 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد قاسمي

إقليم: الجديدةإقليم: طاطا 140397405/09/07 43 مزدوج عمر ادرحم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140552305/09/07 43 مزدوجواكف خالد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140566801/02/08 43 مزدوجخديجة بنشامة

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 158313305/09/11 43 مزدوجعبد العالي بوعبيد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي قاسم 158331305/09/11 43 مزدوجشردي عزيزة

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 158337505/09/11 43 مزدوجعبدالواحد ديلل

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158363105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجوداد البغدادي
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158382105/09/11 43 مزدوجايوب الساسي

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 158387605/09/11 43 مزدوجصفوان فرداني

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158388005/09/11 43 مزدوجعبد الله فركال

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158395805/09/11 43 مزدوجابتسام حدية

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 158436105/09/11 43 مزدوجنوفل لكزيري

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 158498205/09/11 43 مزدوجيوسف زيبوط

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158498305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجشكيرة زيدي

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 158499105/09/11 43 مزدوجحسام زنزون

إقليم: الجديدةإقليم: تازة 168116002/10/11 43 مزدوجالخوري فوزية

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 168120801/01/12 43 مزدوجنجوى النوري

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 168140701/01/12 43 مزدوجمحمصاني مينة

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 158456505/09/11 42 مزدوجنفكوي إبراهيم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140162306/09/06 40 مزدوجحنان برامو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130682816/09/03 39 مزدوجرشيدة الهللي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168193804/09/12 39 مزدوجنادية عيادى

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168291504/09/12 39 مزدوجفاطمة المعطاوي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140544905/09/07 38 مزدوجلغريسي وليد
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المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140565001/02/08 38 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعامري حميد

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 154912902/09/09 38 مزدوججليل عادل

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 154913605/10/09 38 مزدوجالمصطفى سايح

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 155046401/01/10 38 مزدوجرشيد فايز

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 155047101/01/10 38 مزدوجرجاء فوزي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 155110301/01/10 38 مزدوجسميرة المبطول

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158307605/09/11 38 مزدوجحسناء بن الشلح

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158330205/09/11 38 مزدوجشانع صلح الدين

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 171680303/09/13 38 مزدوجمريم ايت ايهي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171717203/09/13 38 مزدوجبن الزين لبنى

إقليم: الجديدةإقليم: جرسيف 171733203/09/13 38 مزدوجبوكيل سليمة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171738903/09/13 38 مزدوجروقية بوطرة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171747403/09/13 38 مزدوجشللي رقية

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 171812703/09/13 38 مزدوجفارس نوال

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171822203/09/13 38 مزدوجحيط جليلة

إقليم: الجديدةإقليم: زاكورة 171828403/09/13 38 مزدوجحوام عبد الجبار

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 171830203/09/13 38 مزدوجاحميز مريم
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171831803/09/13 38 مزدوجحسيني يونس

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 171837103/09/13 38 مزدوجعماد وداد

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 171844103/09/13 38 مزدوججليلة كعواش

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 171856503/09/13 38 مزدوجنادية لحمودي

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 171867903/09/13 38 مزدوجغزلن مديح

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 171875403/09/13 38 مزدوجمزيان بوشرى

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171919203/09/13 38 مزدوجسنان خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 171926303/09/13 38 مزدوجتمراتي رشيد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140405705/09/07 36 مزدوجبشرى نايري

إقليم: الجديدةإقليم: تنغير 158336005/09/11 36 مزدوجظريف مريم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158499305/09/11 36 مزدوجسعيدة زراعي

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 168267704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء البرجي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168273704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالكاصي الغالية

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140163706/09/06 35 مزدوجبوشعيب  شفيق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140504605/09/07 35 مزدوجسارة عبد الكائن

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140548205/09/07 35 مزدوجكريمة مزيان

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140734005/09/08 35 مزدوجمصدق  سهام
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: الحسيمة 153458404/09/12 35 مزدوجميلود بلعملية

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168237204/09/12 35 مزدوجمينة بوزوباع

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 168240804/09/12 35 مزدوجشجاري حفصة

إقليم: الجديدةإقليم: العرائش 168263804/09/12 35 مزدوجنوال العسري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168268304/09/12 35 مزدوجخديجة البياني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168276404/09/12 35 مزدوجسعيدة الهاشمي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 168280804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنسيبة الحرطيطي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168284504/09/12 35 مزدوجخديجة  الجوهري

إقليم: الجديدةإقليم: القنيطرة 168291904/09/12 35 مزدوجنبيهة المسكين

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168301404/09/12 35 مزدوجابتسام البوعيشي

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 168309104/09/12 35 مزدوجالمختار النابغة

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 168318004/09/12 35 مزدوجليلة الصوني

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 168334104/09/12 35 مزدوجحمراس سهام

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168338204/09/12 35 مزدوجالهام حرشي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168373804/09/12 35 مزدوجالصفر نادية

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168385104/09/12 35 مزدوججميلة مرسول

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168400504/09/12 35 مزدوجمليكة نصراوي
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 168421204/09/12 35 مزدوجرزوق عثمان

إقليم: الجديدةإقليم: صفرو 158161002/09/10 34 مزدوجتورية  اشريفي

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 168156001/01/12 34 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا الصديقي

إقليم: الجديدةإقليم: وزان 158334405/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الشريدي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158362405/09/11 32 مزدوجعزيزة العروي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158441505/09/11 32 مزدوجمليكة السقلي

إقليم: الجديدةإقليم: القنيطرة 140076007/09/05 31 مزدوججمال وايو

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 140557105/09/07 31 مزدوجعزيز سلمي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 155002301/01/10 31 مزدوجالزهرة البوخليفي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 158093202/09/10 31 مزدوججلم فاطمة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 171884703/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجنايتدرا هند

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 171982002/09/14 31 مزدوجأمين هند

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 171995302/09/14 31 مزدوجبلهيص محمد

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 172020502/09/14 31 مزدوجبوسعيد سهام

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 172033002/09/14 31 مزدوجالشطاطبي نعيمة

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 172035702/09/14 31 مزدوجحسن دلم

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 172075202/09/14 31 مزدوجسلوى اليغموري
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 172086702/09/14 31 مزدوجالزرزوري أسماء

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 172096402/09/14 31 مزدوجهاشم اسماء

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 172135502/09/14 31 مزدوجاسماء معنوي

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 172142402/09/14 31 مزدوجالزهرة مرزابي

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 172146702/09/14 31 مزدوجلحسن مول البلد

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 172151202/09/14 31 مزدوجمريم     ناجي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 172151902/09/14 31 مزدوجحنان ناصري

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 172156302/09/14 31 مزدوجوقاص كريمة

إقليم: الجديدةإقليم: النواصر 126485904/09/02 30 مزدوجنبيلة          بويريدة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140670805/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالدمناتى خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: زاكورة 168405404/09/12 29 مزدوجوقاص المهدي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168418004/09/12 29 مزدوجكريم قرقاب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 171719503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بنرحمة

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 171753103/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة دغيجة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 171812203/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاوزي لبنى

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 139960219/09/05 28 مزدوجشاشة لبنى

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140001607/09/05 28 مزدوجعز الدين البيطار
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140662805/09/08 28 مزدوجشكرناه فاطمة الزهراء

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154969901/01/10 28 مزدوجعبدالله بوضياف

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154986001/01/10 28 مزدوجعتيقة التائب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 155105401/01/10 28 مزدوجرشيد  غمار

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158369605/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالحيسن اسماء

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158433905/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة  المنيبز

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 171750303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الشقرباني

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171813503/09/13 28 مزدوجعبد الهادي فاتح

إقليم: الجديدةإقليم: ميدلت 171843103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجقيشوح وئام

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171871503/09/13 28 مزدوجمسعاد محمد

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 171885403/09/13 28 مزدوجغيتة الناجي

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 171916403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجصردي لطيفة

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 171920503/09/13 28 مزدوجمحمد سراج الدين

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 154883202/09/09 26 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء لمصدر

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 171872503/09/13 26 إلتحاق بالزوجمزدوجمزوزي ثورية

إقليم: الجديدةإقليم: الحوز 168170404/09/12 25 مزدوجياسين ايت احماد

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 168276704/09/12 25 مزدوجالمهدي  الحداد

598



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 168302405/09/12 25 مزدوجكريمة الكعموسي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 171938603/09/13 25 إلتحاق بالزوجمزدوجزيان إلهام

إقليم: الجديدةإقليم: مديونة 115778016/09/99 24 مزدوجنعيمة كصاب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123640806/09/01 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن الكاوي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126900112/09/02 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجألكبير مصطفى

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 172068802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالمالكي ملك

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 172089202/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجفارس عادل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 172092602/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجفويرينة لمياء

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 117773906/09/00 22 إلتحاق بالزوجمزدوجابيهي مباركة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 172127502/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء لحلو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 172155202/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال اوعبدالمومن

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 172182802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم تعرابت

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158134302/09/10 21 مزدوجسهام عوكلي

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 171970102/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية  احميري

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 172017302/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بولحباش

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 172081202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمديحة الريطب

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 172099902/09/14 21 مزدوجيونس حجوي
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: ورزازات 172112302/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوججادة نادية

إقليم: الجديدةإقليم: ورزازات 172117502/09/14 21 مزدوجكوثر كريم

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 172126402/09/14 21 مزدوجلغزاني عزيزة

إقليم: الجديدةإقليم: شيشاوة 172166602/09/14 21 مزدوجرجراج محمد

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 172177402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجساسي مهدي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 175348402/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد نابل

إقليم: الجديدةإقليم: تارودانت 175226802/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة بن امبارك

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 175288502/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة النجمي

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 175294902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجهند فرداوي

إقليم: الجديدةعمالة: طنجة - أصيل 175305902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجحسون حنان

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 175340102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة مزيلي

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 175193402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن ايت احساين

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 175281002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة القاري

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 175304502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم حرشاوي

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 175316202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة اجوامعي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 175365402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسلمى رسيلي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 175369502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجروياء ساكر

600



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 175380802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الطرياوي

إقليم: مديونةإقليم: قلعة  السراغنة 23979417/09/84 165 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى  السرغا

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 37784317/09/90 165 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف سناجي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 5502116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم عقيل

إقليم: مديونةإقليم: سطات 5588816/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة ديرا

إقليم: مديونةإقليم: الرحامنة 8917616/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الجليل بعداوي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 74207216/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبوشعيب سمير

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 74441416/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف ريكي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 76285016/09/91 151 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهاري

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 5845716/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعثمان سيام

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 6268216/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالحكيم بلخليع

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 70713816/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا العزكور

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 72539016/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجخليد اسملي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 73485016/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز البوهالي

إقليم: مديونةإقليم: الرحامنة 5504616/09/94 145 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد نائر

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 74971816/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوج عبد العزيز برقوق

إقليم: مديونةإقليم: بنسليمان 8921916/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى  الدردوري
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: مديونةإقليم: سطات 74182216/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى زربان

إقليم: مديونةإقليم: زاكورة 104972716/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالعزاوي يدير

إقليم: مديونةإقليم: اليوسفية 111906816/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجزيد صفية

إقليم: مديونةإقليم: بنسليمان 37793517/09/90 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد  شنشان

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 71969916/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد التيولي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 72093316/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر الزيد

إقليم: مديونةإقليم: بنسليمان 74039116/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالمختار  ركبان

إقليم: مديونةإقليم: سطات 104620816/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجصبري مصطفى

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 104641716/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجفوزي ببخوتي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 111380816/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف متوكل

إقليم: مديونةإقليم: الرحامنة 111893616/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجزبرون محمد

إقليم: مديونةإقليم: الرحامنة 111906616/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحميدي الدريسي هشام

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 73513816/09/93 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعزوز الزربي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 104648416/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن مرضي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 104391416/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز خلدون

إقليم: مديونةإقليم: سطات 104603516/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مستبشر

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 111389716/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بومشكة
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 111705916/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعفيفة المستقيم

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 37935716/09/90 129 أقدمية 12 سنةمزدوجبن الطويل محمد

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 104487616/09/96 129 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة الدموني

إقليم: مديونةإقليم: سطات 104575216/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة ادعلي

إقليم: مديونةإقليم: اليوسفية 112085716/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحدوي فريد

إقليم: مديونةإقليم: سطات 8931916/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى بنحرتي

إقليم: مديونةإقليم: الصويرة 24080517/09/84 124 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن الخياط

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 104622816/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية زاهر

إقليم: مديونةإقليم: سطات 111897916/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز حجوبي

إقليم: مديونةإقليم: سيدي افني 123788106/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجخياطي عادل

إقليم: مديونةإقليم: زاكورة 5924816/09/94 119 أقدمية 12 سنةمزدوجاباسيدي  مولي ادريس

إقليم: مديونةإقليم: الرحامنة 123457406/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيزي رشيد

إقليم: مديونةإقليم: سطات 77441216/09/91 118 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة بعبي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 70680116/09/92 117 أقدمية 12 سنةمزدوجخاليد مقدادي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 115818016/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد حطام

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 8949516/09/95 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين شمس الدين الدريسي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 115401616/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان ازامي
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إقليم: مديونةإقليم: برشيد 9154916/09/95 107 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد دوناس

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 130712216/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة الطوسي

إقليم: مديونةإقليم: تارودانت 130838305/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجفدوى صواب

إقليم: مديونةإقليم: تارودانت 111616816/09/97 100 أقدمية 12 سنةمزدوجتمصوري حنان

إقليم: مديونةإقليم: سطات 118062106/09/00 93 مزدوجعبد الرحيم مستبشر

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 123529406/09/01 93 مزدوجالخليفة بو العيون

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات مولي رشيد 126752104/09/02 90 أقدمية 12 سنةمزدوججغمان مريم

إقليم: مديونةإقليم: قلعة  السراغنة 126605004/09/02 89 مزدوجالحبادي حليمة

إقليم: مديونةإقليم: شتوكة آيت باها 112120016/09/98 88 مزدوجمنير نعمي

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات مولي رشيد 20402521/09/83 87 مزدوجدزازي حسن

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 126512404/09/02 85 مزدوجشهيد حليمة

إقليم: مديونةإقليم: سطات 126627004/09/02 85 مزدوجخليل المراس

إقليم: مديونةإقليم: سطات 126741104/09/02 85 مزدوجعماد جاف

إقليم: مديونةإقليم: أزيلل 140540105/09/07 85 مزدوجإيمان احليبة

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 72530116/09/92 83 مزدوجمحمد صابر

إقليم: مديونةإقليم: سطات 130759805/09/03 83 مزدوجخزافي شريفة

إقليم: مديونةإقليم: سطات 37822717/09/90 77 مزدوجمحمد مفق
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إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 123604606/09/01 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجالجيللي البارودي

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات مولي رشيد 123765906/09/01 76 مزدوجلطيفة  اجبيلو

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 126743704/09/02 69 مزدوججناح عبد الصمد

إقليم: مديونةإقليم: الرحامنة 139995907/09/05 59 مزدوجمريم المقدم

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 154883520/10/09 57 مزدوجفتيحة ملجان

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 117837106/09/00 55 مزدوجبوعبيد خطابي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 111388316/09/97 53 مزدوجعيساوي خالد

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 140532805/09/07 53 مزدوجمولي هشام الحافضي

إقليم: مديونةإقليم: تارودانت 158317205/09/11 53 مزدوجفاطمة بوفكار

إقليم: مديونةإقليم: الصويرة 168092601/01/12 53 مزدوجمحمد بامحمد

إقليم: مديونةإقليم: الصويرة 140587124/01/08 51 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنلمقدم محي الدين

إقليم: مديونةإقليم: الرحامنة 154883702/09/09 51 مزدوجبشرى منير

إقليم: مديونةإقليم: شيشاوة 154881702/09/09 48 مزدوجالعروصي لطيفة

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 117873206/09/00 47 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى السفياني

إقليم: مديونةإقليم: سطات 123914406/09/01 46 مزدوجرزوقي بوشرى

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 140168706/09/06 46 مزدوجعبد الحميد الراجي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 74075216/09/93 45 مزدوجهشام خليد
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إقليم: مديونةإقليم: برشيد 104597416/09/96 45 مزدوجعبدالغني حضاري

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 140395805/09/07 45                                                   

احمد   رزقئ

مزدوج

إقليم: مديونةإقليم: سطات 140401405/09/07 45 مزدوجالحسين أبوي

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 140703005/09/08 45 مزدوجغريب سمية

إقليم: مديونةإقليم: العرائش 168370804/09/12 45 مزدوجأسماء لخويل

إقليم: مديونةإقليم: سطات 130709316/09/03 43 مزدوجالسايح حنان

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 139951007/09/05 43 مزدوجسعيدة البوفي

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 158334105/09/11 43 مزدوجسعاد شقيري

إقليم: مديونةإقليم: اليوسفية 158415805/09/11 43 مزدوججوبي سعيدة

إقليم: مديونةإقليم: الحسيمة 158509905/09/11 43 مزدوجعبد السميع تاغدة

إقليم: مديونةإقليم: الرحامنة 155046301/01/10 41 مزدوجفيطور زكرياء

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 6269416/09/95 38 مزدوجعبد الهادي وردي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 104504316/09/96 38 مزدوجمغازي طارق

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 111376316/09/97 38 مزدوجعزيز فهيم

إقليم: مديونةإقليم: سطات 126401616/09/02 38 إلتحاق بالزوجمزدوجسلمى عزفار أزامى

إقليم: مديونةإقليم: الحوز 171828003/09/13 38 مزدوجحسيني عادل

إقليم: مديونةإقليم: شيشاوة 171891003/09/13 38 مزدوجواحـــــــمان محمـــــــــد
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إقليم: مديونةإقليم: برشيد 104650216/09/96 35 مزدوجعبد الهادي الوثيق

إقليم: مديونةإقليم: سطات 140395905/09/07 35 مزدوجالسعدية زاهر

إقليم: مديونةإقليم: سطات 168188404/09/12 35 مزدوجايمان عوام

إقليم: مديونةإقليم: سطات 155072001/01/10 31 مزدوجاوعل خديجة

إقليم: مديونةإقليم: سطات 155082301/01/10 31 مزدوجمعروف عبد اللطيف

إقليم: مديونةإقليم: الصويرة 171993502/09/14 31 مزدوجرشيد بحراوي

إقليم: مديونةإقليم: أزيلل 172013102/09/14 31 مزدوجبودالي لطيفة

إقليم: مديونةإقليم: الحوز 172193502/09/14 31 مزدوجابراهيم الزمراني

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 140397301/01/02 30 مزدوجمروان عبة

إقليم: مديونةإقليم: سطات 155066701/01/10 30 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج  جبيلي

إقليم: مديونةإقليم: طاطا 158499905/09/11 30 إلتحاق بالزوجمزدوجزنرتي فاطمة

إقليم: مديونةعمالة: المحمدية 126589630/09/02 28 مزدوجالسعدية الغزال

إقليم: مديونةإقليم: الحوز 171844303/09/13 28 مزدوجكرام عبد الجليل

إقليم: مديونةإقليم: الصويرة 171894203/09/13 28 مزدوجخديجة اوبيهي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 140642305/09/08 23 إلتحاق بالزوجمزدوجبلعامري غزلن

إقليم: مديونةإقليم: شيشاوة 171728103/09/13 23 مزدوجفاطمة الزهراء بودحيم

إقليم: مديونةإقليم: الصويرة 171969302/09/14 21 مزدوجاعكيدة ربيعة
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إقليم: مديونةإقليم: شيشاوة 172089002/09/14 21 مزدوجفقيهي نعيمة

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 126741504/09/02 18 مزدوجامال جهير

إقليم: مديونةإقليم: الحوز 175293602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة فقيهي

إقليم: مديونةإقليم: الصويرة 175362502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة  رشيد

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 158279605/09/11 13 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة عجمي

عمالة: المحمديةعمالة: أكادير  إدا وتنان 21110716/09/85 217 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم شمراح

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 17707121/09/83 187 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى العافي

عمالة: المحمديةإقليم: جرسيف 23181716/09/88 185 أقدمية 20 سنةمزدوجملوك رشيد

عمالة: المحمديةإقليم: ورزازات 73884316/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد عزيز

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 37899617/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالعيدي زمراوي

عمالة: المحمديةإقليم: جرسيف 104648916/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة اكدي

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 70784916/09/92 157 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين شماري

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 8938416/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالصابيح محمد

عمالة: المحمديةإقليم: بولمان 9218416/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ميسوري

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 98805901/11/93 154 إلتحاق بالزوجةمزدوجياسين خدرجنان

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 70674116/09/92 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة شهام

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 74631416/09/93 147 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى فاطمي
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عمالة: المحمديةإقليم: اليوسفية 5588616/09/94 145 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام  بازغ

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 35431816/09/89 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرشيد مفيدي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 36624816/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد أبوهاج

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 72421216/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الصفصافي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 76460716/09/91 143 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن بوماتي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 104602916/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد منتصر

عمالة: المحمديةإقليم: تازة 33792116/09/88 140 أقدمية 20 سنةمزدوجفتيحة الخشافي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 6265616/09/95 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحكيم مهاصر

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 35582516/09/89 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة العسري

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 39131317/09/90 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد محو

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 72527816/09/92 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد معدود

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 73901416/09/93 139 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناء المنغم

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 104626716/09/96 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد هطال

عمالة: المحمديةإقليم: ورزازات 112285016/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجلحمر أحمد

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 112285616/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة طارني

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 115869316/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة البستاني

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 72568316/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجصلج الدين   اخبيب
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عمالة: المحمديةإقليم: سطات 74546316/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسارة الهاشمي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 111894816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعدان نادية

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 117940606/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجلوديني خالد

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 6268516/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد ستاوي

عمالة: المحمديةإقليم: خريبكة 37820117/09/90 133 أقدمية 12 سنةمزدوججميلة حربي

عمالة: المحمديةإقليم: تازة 112352016/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالمللي جمال

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 5999416/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد الخلفاوي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 70658316/09/92 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل شريفي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 74080016/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد زهيد

عمالة: المحمديةإقليم: الفقيه بن صالح 104404516/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد  نوري

عمالة: المحمديةإقليم: شتوكة آيت باها 112116516/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن السمللي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 112285316/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز الشعري

عمالة: المحمديةإقليم: خنيفرة 112305216/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالرامش نجيد

عمالة: المحمديةإقليم: زاكورة 123679206/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالركراكي الراحيلي

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 15049016/09/81 130 أقدمية 12 سنةمزدوجشكري محمد زيان

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 9126716/09/95 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد الوزي

عمالة: المحمديةإقليم: ورزازات 117552912/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالجوهري حياة
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عمالة: المحمديةإقليم: تارودانت 111878416/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجصباح بوفرعة

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 117578506/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم فؤاد

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات مولي رشيد 72398016/09/92 126 أقدمية 20 سنةمزدوجمنصر فائدة

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 70677016/09/92 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن همام

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 112330516/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشرى مليح شركي

عمالة: المحمديةإقليم: قلعة  السراغنة 123818106/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحي لكميري

عمالة: المحمديةإقليم: تاونات 123927806/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الصدقاوي

عمالة: المحمديةإقليم: خريبكة 126423025/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبرماكي عبد الفتاح

عمالة: المحمديةإقليم: تارودانت 35579816/09/89 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز حجاج

عمالة: المحمديةإقليم: صفرو 38322617/09/90 124 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة الخطابي

عمالة: المحمديةإقليم: أزيلل 117390206/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد اغبار

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 123849016/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء ملياني

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 76646616/09/91 120 أقدمية 20 سنةمزدوجعائشة اشو

عمالة: المحمديةإقليم: تارودانت 123522506/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين بوهلل

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 87819216/09/86 117 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة بلوي

عمالة: المحمديةإقليم: خنيفرة 123923813/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدي حسن

عمالة: المحمديةإقليم: تنغير 126363712/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعقادر خديجة
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عمالة: المحمديةإقليم: سطات 126728004/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ايشو

عمالة: المحمديةإقليم: خنيفرة 74694916/09/93 112 إلتحاق بالزوجمزدوجكنزة راجـعي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 115349616/09/99 112 إلتحاق بالزوجمزدوجالزاهية  مبروك

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات مولي رشيد 38002217/09/90 111 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية حو

عمالة: المحمديةإقليم: تنغير 126407112/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجبابعا مصطفى

عمالة: المحمديةإقليم: قلعة  السراغنة 126964204/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجتابت ندوى

عمالة: المحمديةإقليم: الرشيدية 70773716/09/92 110 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس بيصاني

عمالة: المحمديةإقليم: اليوسفية 111902216/09/98 110 أقدمية 12 سنةمزدوجمديحة الورديغي

عمالة: المحمديةإقليم: النواصر 28823716/09/86 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالمعتصم أحمد

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 115865116/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجهند ابن المطلب

عمالة: المحمديةإقليم: خنيفرة 130750018/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوججبران ثورية

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 130726205/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال الهشومي

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 115393616/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن بلعوج

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 76547716/09/91 105 مزدوجالتهامي عباسي

عمالة: المحمديةإقليم: الرحامنة 130848505/09/03 105 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرزاق طيسي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 130757316/09/03 104 إلتحاق بالزوجمزدوجخضراوي حليمة

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 27018516/09/85 103 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين فناني
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عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 5789116/09/94 101 أقدمية 12 سنةمزدوجحميمون محمد

عمالة: المحمديةإقليم: قلعة  السراغنة 139928907/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء بداز

عمالة: المحمديةإقليم: أزيلل 130602405/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمراد بنبيا

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 70651316/09/92 95 مزدوج ميلود ماز

عمالة: المحمديةإقليم: شيشاوة 136823807/09/04 95 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى بنمحمود

عمالة: المحمديةإقليم: الحسيمة 31759616/09/88 94 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيجة عرش

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 5791516/09/94 93 مزدوجرضوان مهرازي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 39138916/09/90 93 مزدوجعبد المجيد           نوري

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 123875306/09/01 93 مزدوجخالد نخالي

عمالة: المحمديةإقليم: أزيلل 130843905/09/03 93 مزدوجصفياني نجوى

عمالة: المحمديةإقليم: خنيفرة 123606406/09/01 91 مزدوجالبرديشي حنان

عمالة: المحمديةإقليم: شيشاوة 115866216/09/99 88 مزدوجأحلم العنابي

عمالة: المحمديةإقليم: تازة 126498606/09/02 88 إلتحاق بالزوجمزدوجبروحو رجاء

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 118062006/09/00 85 مزدوجنورة مستغفر

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 123759706/09/01 85 مزدوجفتيحة إزوق

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 117635506/09/00 83 مزدوجكريم الحنطاوي

عمالة: المحمديةإقليم: خريبكة 123949406/09/01 83 إلتحاق بالزوجمزدوجصفياني نادية
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عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 126895412/09/02 83 مزدوجنصيرة اهنى

عمالة: المحمديةإقليم: فجيج 140605323/01/08 83 مزدوجحنجاف ندى

عمالة: المحمديةإقليم: وادي الذهب 139971707/09/05 82 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة دياني

عمالة: المحمديةعمالة: مراكش 38031917/09/90 79 مزدوجبديعة الرياحي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 111389616/09/97 79 مزدوججليلة دلياس

عمالة: المحمديةإقليم: خنيفرة 123934706/09/01 79 مزدوجسلمي  حكيم

عمالة: المحمديةإقليم: الدريوش 140696705/09/08 77 مزدوجالسرحاني عمر

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 14092216/09/81 75 مزدوجعبد الرزاق  منديل

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 115866516/09/99 75 مزدوجيوسف الضاوي

عمالة: المحمديةإقليم: تارودانت 126320704/09/02 74 مزدوجعائشة الخنساء عبة

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 126705012/09/02 69 مزدوجحميدوش امين

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 155119701/01/10 69 مزدوجعزالدين توريري

عمالة: المحمديةإقليم: تاونات 140650905/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجبوعزي ابتسام

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 70765316/09/92 65 مزدوجعبد الكريم غفيري

عمالة: المحمديةعمالة: مكناس 117555706/09/00 63 إلتحاق بالزوجمزدوجالعلوي مريم

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات مولي رشيد 126859804/09/02 63 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة مرابطي

عمالة: المحمديةإقليم: ميدلت 117749806/09/00 62 مزدوجلمليح امال
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عمالة: المحمديةإقليم: النواصر 115770116/09/99 61 إلتحاق بالزوجمزدوجعبارة منى

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 118137411/09/00 61 مزدوجسميرة طاهري

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 126395704/09/02 61 مزدوجعاطف مصطفى

عمالة: المحمديةإقليم: وزان 140706605/09/08 61 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام حميم

عمالة: المحمديةإقليم: الحوز 157970902/09/10 61 مزدوجفاطمة عباد

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 154990901/01/10 59 مزدوجمحمد باكري

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 123903606/09/01 57 مزدوجازهرة سعيدة

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 126378012/09/02 55 مزدوجنعيمة عميمي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 126769512/09/02 53 مزدوجختام محمد

عمالة: المحمديةإقليم: وادي الذهب 136844307/09/04 52 مزدوجحارش فهمــي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 126981504/09/02 51 مزدوجالبعزاوي التونسي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 136702707/09/04 51 إلتحاق بالزوجمزدوجايت إشو فاطمة

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 111381016/09/97 45 مزدوجعبد اللطيف جوهري

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 123384406/09/01 45 مزدوجعبد العزيز عبيد

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 126927918/09/02 45 مزدوجعبد الله روشدي

عمالة: المحمديةإقليم: زاكورة 168160204/09/12 45 مزدوجمحمد عبد الرسول

عمالة: المحمديةإقليم: شيشاوة 168294404/09/12 45 مزدوجالمريد جهان
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عمالة: المحمديةإقليم: ميدلت 168351704/09/12 45 مزدوججكجا سهام

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 139957107/09/05 44 إلتحاق بالزوجمزدوج   أمة ا بورجى

عمالة: المحمديةإقليم: وزان 158336105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالداروة مريم

عمالة: المحمديةإقليم: اليوسفية 158337005/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء دزاز

عمالة: المحمديةإقليم: اليوسفية 158481805/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية سعود

عمالة: المحمديةإقليم: اليوسفية 112090316/09/98 43 مزدوجيسين مرزوقي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 126689812/09/02 43 مزدوجكوطو ابتسام

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 126695104/09/02 43 مزدوجزهراء حافظي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 140182606/09/06 43 مزدوجالحجي جمال الدين

عمالة: المحمديةإقليم: اليوسفية 158281305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجعكروش سهام

عمالة: المحمديةإقليم: تاونات 155094101/01/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال الفحصي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 126848504/09/02 39 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة مفكر

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 168373304/09/12 39 مزدوجأيوب لكحائلي

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 111376016/09/97 38 مزدوجمحمد جمالي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 154837326/11/08 38 مزدوجالكسيمي الخياطية

عمالة: المحمديةإقليم: شفشاون 171698003/09/13 38 مزدوجعصود عزيزة

عمالة: المحمديةإقليم: شفشاون 171755303/09/13 38 مزدوجخديجة درويش
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عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 171805303/09/13 38 مزدوجالرحالي حكيمة

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 171815603/09/13 38 مزدوجحليمة قرعاوي

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 171854203/09/13 38 مزدوجلبيض حليمة

عمالة: المحمديةإقليم: الدريوش 171900903/09/13 38 مزدوجبتشو حنان

عمالة: المحمديةإقليم: تاونات 168119601/01/12 37 مزدوجسعيد الخطابي

عمالة: المحمديةإقليم: الرحامنة 168123501/01/12 37 مزدوجفناني عبد الصمد

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 168240304/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجالكبيرة الشيخي

عمالة: المحمديةإقليم: العرائش 154997301/01/10 36 مزدوجبنزاكور فاتحة

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 168251103/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجزهراء ضيفي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 168450004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجزمار عائشة

عمالة: المحمديةإقليم: أزيلل 168338304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحرشيش الهام

عمالة: المحمديةإقليم: شفشاون 168339004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء حساب

عمالة: المحمديةإقليم: الرحامنة 168384304/09/12 35 مزدوجحسن مرشود

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 158261805/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية عاطير

عمالة: المحمديةإقليم: مولي يعقوب 118096106/09/00 32 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء  زيان

عمالة: المحمديةإقليم: مديونة 139929007/09/05 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبادي خديجة

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 126517604/09/02 31 مزدوجرشيدة شقرون
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عمالة: المحمديةإقليم: شفشاون 172028402/09/14 31 مزدوجالشاوي فاطمة

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 111387216/09/97 30 إلتحاق بالزوجمزدوجملبكة بوليف

عمالة: المحمديةإقليم: جرسيف 158055502/09/10 30 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة المجدوبي

عمالة: المحمديةإقليم: بولمان 171721403/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال   بقالي

عمالة: المحمديةإقليم: شفشاون 171778703/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا الحنصالي

عمالة: المحمديةإقليم: الرحامنة 168277204/09/12 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم الهدريش

عمالة: المحمديةإقليم: اليوسفية 172089702/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال فاسكى

عمالة: المحمديةإقليم: شفشاون 172135402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجحمودة امعيط

عمالة: المحمديةإقليم: النواصر 140544405/09/07 19 إلتحاق بالزوجمزدوجلمحرر سارة

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 6444516/09/95 16 إلتحاق بالزوجمزدوجمونة شرقاوي

عمالة: المحمديةإقليم: شفشاون 175265002/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى الغيلمي

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 5805516/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبوتمرت عبد الكبير

إقليم: النواصرإقليم: تاونات 5925616/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد جليدي

إقليم: النواصرإقليم: آسفي 73886816/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة مويزة

إقليم: النواصرإقليم: سطات 74992516/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوججمي عبدالهادي

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 70705916/09/92 151 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد عزيل

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 76824216/09/91 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق شقايري
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إقليم: النواصرإقليم: برشيد 5756216/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد صدوقي

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 5950916/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماهري محمد

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 74369116/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا العزري

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 74970116/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجموسى   بوعروى

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 112224916/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد  عزام

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 70675616/09/92 143 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف الموافق

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 77607616/09/91 143 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس ايت بلجور

إقليم: النواصرإقليم: سطات 104527716/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعفاف العياشي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 74961316/09/93 141 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان مسواني

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 111908016/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف كاهيا

إقليم: النواصرإقليم: تارودانت 115696916/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجسمير متوكيل

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 72548116/09/92 137 أقدمية 12 سنةمزدوجوعيد مصطفى

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 74199416/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد  بن الحمد ية

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 5685816/09/94 135 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيل الغربي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 77555716/09/91 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز حيد

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 111700316/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة تازغيت

إقليم: النواصرإقليم: ورزازات 112230316/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجغوزدامي مصطفى
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إقليم: النواصرإقليم: تارودانت 115773516/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجتورية مفضل

إقليم: النواصرإقليم: سطات 111908316/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالحكيم كاري

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 123411214/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجياسين ايت حسين

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 70702016/09/92 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد نفسي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 6068516/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سميد

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 8950716/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد ياسمو

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 21351716/09/85 125 مزدوجالوهاب محمد

إقليم: النواصرإقليم: الفقيه بن صالح 71788616/09/92 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة حبلتو

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 111907816/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجغصوب عبدالله

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 126967304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن الطيب

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 126989904/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل زهر

إقليم: النواصرإقليم: تارودانت 112126016/09/98 123 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين الحاج

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 126599019/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى الحناوي

إقليم: النواصرإقليم: الحوز 140401501/01/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجقنديل ارقية

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 111394716/09/97 117 أقدمية 12 سنةمزدوجرجاء دهبان

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 111898916/09/98 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير المصباحي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 115399816/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد شركي
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إقليم: النواصرإقليم: تنغير 117480311/09/00 117 أقدمية 12 سنةمزدوجفارس مصطفى

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 126499818/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيزة بوصبح

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 126602704/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الحيان

إقليم: النواصرإقليم: سطات 126752604/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنجوى كعواشي

إقليم: النواصرإقليم: الصويرة 126774104/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجليلى كيحل

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 35130016/09/89 112 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة عماد

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 6444916/09/95 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد حافضي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 115402316/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجسومية رفيق

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 31645616/09/88 107 مزدوجمحمد باهي

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 115373616/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى أكزوا

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 126945404/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجبشرى سركالي

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 126611418/09/02 103 أقدمية 12 سنةمزدوجوداد الكاميلي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 17275716/09/82 101 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن مبصير

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 139988107/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة الحسناوي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 117865506/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان ويساقي

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 123992406/09/01 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد زناوي

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 126746704/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف جبوج
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إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126766604/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الجليل خالص

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 140040107/09/05 97 مزدوجأمال قسومي

إقليم: النواصرإقليم: آسفي 37905317/09/90 94 أقدمية 12 سنةمزدوجالعامرية بدياني

إقليم: النواصرإقليم: مديونة 111902916/09/98 94 أقدمية 12 سنةمزدوجراديد سهام

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 117616506/09/00 93 مزدوجابوبكر العرنوقي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 123700113/09/01 93 مزدوجعادل فردوس

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 123955206/09/01 93 مزدوجنعيمة طاهر

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 126512304/09/02 93 مزدوجفاطمة الزهراء شهيد

إقليم: النواصرإقليم: كلميم 117367806/09/00 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالعيان  جميلة

إقليم: النواصرإقليم: آسفي 6447616/09/95 91 مزدوجبناني العربي

إقليم: النواصرإقليم: بني ملل 140026407/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجابتسام  حسو

إقليم: النواصرعمالة مقاطعة الحي الحسني 70663116/09/92 90 مزدوجأمينة أخدي

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 140566501/02/08 85 مزدوجأحسن ثورية

إقليم: النواصرإقليم: ورزازات 140193006/09/06 83 مزدوجضريف مريم

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 130561605/09/03 77 مزدوجحنان أهزم

إقليم: النواصرإقليم: سطات 123510606/09/01 76 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة بوعلم

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 140565901/02/08 75 مزدوجراهيف خديجة
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إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 139970107/09/05 73 مزدوجربيع داودي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126692404/09/02 69 مزدوجهاشيم عبد ا

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126913712/09/02 69 مزدوجحسناء رضوان

إقليم: النواصرإقليم: العرائش 115780816/09/99 68 مزدوجخالد فوزي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 111380716/09/97 67 مزدوجحافيظ هشام

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 123688006/09/01 67 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة السباعي

إقليم: النواصرإقليم: شفشاون 140691005/09/08 65 مزدوجطارق المجيدي

إقليم: النواصرعمالة مقاطعة عين الشق 38332217/09/90 62 إلتحاق بالزوجمزدوجامدجار فاطمة

إقليم: النواصرعمالة: مراكش 136736707/09/04 62 مزدوجابتسام ديوان

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 123489206/09/01 61 مزدوجخالد بندريس

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 123698206/09/01 61 مزدوجرضوان الفقير

إقليم: النواصرإقليم: آسفي 123764506/09/01 61 مزدوججاري يوسف

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 123974006/09/01 59 مزدوجيوسفي مالكي سناء

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126385304/09/02 59 مزدوجانوار سفيان

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 136869907/09/04 59 مزدوجسيف خديجة

إقليم: النواصرإقليم: تارودانت 140194806/09/06 58 مزدوجخديجة  مرشد

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 73496116/09/93 55 مزدوجالتسير مصطفى
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تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 126801502/10/02 55 إلتحاق بالزوجمزدوجلكحل دنيا

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 126923504/09/02 55 مزدوجغزالي نبيلة

إقليم: النواصرإقليم: شفشاون 140657805/09/08 55 مزدوجبوغابا لطيفة

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 123569016/09/01 54 مزدوجعادل دحان

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 127001501/10/02 53 مزدوجسهام زميمية

إقليم: النواصرإقليم: وزان 136790307/09/04 53 إلتحاق بالزوجمزدوجأكورو بشرئ

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 136813207/09/04 53 مزدوجعزيز باهي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 140172806/09/06 53 مزدوجسميرة  الفيلوي

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 140199106/09/06 53 مزدوجضاقي  سعيد

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 157970302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجعاطف ثرية

إقليم: النواصرإقليم: سيدي قاسم 158496205/09/11 53 مزدوجسومية يسين

إقليم: النواصرإقليم: الدريوش 154940602/09/09 52 إلتحاق بالزوجمزدوجبادي حنان

إقليم: النواصرإقليم: وزان 158045502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالغزال فاطمة الزهرة

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126554104/09/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة العدناني

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126614304/09/02 51 مزدوجالخبشي يونس

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 157991202/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجاسعد فاطمة الزهراء

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 123830106/09/01 50 مزدوجسماح مجدون
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: النواصرإقليم: الدريوش 140749205/09/08 50 إلتحاق بالزوجمزدوجسحنون سمية

إقليم: النواصرإقليم: الفقيه بن صالح 130747905/09/03 46 مزدوجسميحة جباري

إقليم: النواصرإقليم: سطات 117294306/09/00 45 مزدوجاسماعيل بنو

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 140051207/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة لمنور

إقليم: النواصرإقليم: وزان 168190104/09/12 45 مزدوجنجاة عارف

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 158380105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالرمحي إلهام

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 140182306/09/06 43 مزدوجمحمد   جليل

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 140453205/09/07 43 مزدوجطارق بن  الزاوية

إقليم: النواصرإقليم: الصويرة 158294105/09/11 43 مزدوجازكون عبد اللطيف

إقليم: النواصرإقليم: زاكورة 158460405/09/11 43 مزدوجأحمد واكنو

إقليم: النواصرإقليم: الصويرة 158485105/09/11 43 مزدوج سيمود بدر

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 123675306/09/01 39 مزدوجحنان الزرهوني

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 158009002/09/10 39 مزدوج  امين بنتومي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 155048301/01/10 38 مزدوجفتح سعيد

إقليم: النواصرإقليم: الصويرة 171807103/09/13 38 مزدوجحياة السكوري

إقليم: النواصرإقليم: طاطا 157970202/09/10 37 مزدوجحليمة عاطف

إقليم: النواصرإقليم: القنيطرة 168447904/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان يوسفي
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: النواصرإقليم: زاكورة 168458701/01/12 37 مزدوجشجري محمد

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 154881002/09/09 36 مزدوجعيماد نادية

إقليم: النواصرإقليم: تاونات 139990607/09/05 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الكرخي

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 154826926/11/08 35 مزدوجاعمارة عبدالباقي

إقليم: النواصرإقليم: طاطا 168225604/09/12 35 مزدوجآمال بوكرين

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 168254002/09/12 35 مزدوجحنان ادريوش

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 168312504/09/12 35 مزدوجوديع الراجي

إقليم: النواصرإقليم: ميدلت 168358104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام كرومي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي قاسم 168412604/09/12 35 مزدوجمونية اجيت

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 158397305/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء حاجي

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 158371905/09/11 32 مزدوجالخوة امينة

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 171785803/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوج حورية الخو

إقليم: النواصرإقليم: جرسيف 171975502/09/14 31 مزدوجكوثر عياد

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 171993002/09/14 31 مزدوجمليكة باهدي

إقليم: النواصرإقليم: تارودانت 172148602/09/14 31 مزدوجمراد متمني

إقليم: النواصرإقليم: شفشاون 172176902/09/14 31 مزدوجالحاج الساقي

إقليم: النواصرإقليم: مديونة 117612306/09/00 30 مزدوجالبويز سومية
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 158531909/12/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجقرفاوي السعدية

إقليم: النواصرإقليم: سطات 171822903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجامل حلفيشي

إقليم: النواصرإقليم: الحوز 171917303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء اسباعي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 118067106/09/00 28 مزدوجإشراق مزيان

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 154882002/09/09 28 مزدوجالبوصيري حنان

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 171683803/09/13 28 مزدوجزينب أجبير

إقليم: النواصرإقليم: وزان 171704203/09/13 28 مزدوجبهلوان خديجة

إقليم: النواصرإقليم: بولمان 171812303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة فوزي

إقليم: النواصرإقليم: بولمان 171827703/09/13 28 مزدوجحسني سكينة

إقليم: النواصرإقليم: اليوسفية 171868503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم      محبوبي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 171869103/09/13 26 إلتحاق بالزوجمزدوجماجيدي حنان

إقليم: النواصرإقليم: الحوز 172095302/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الكرموح

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 172132902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام الحناوي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 172095102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجمها الجباص

إقليم: النواصرإقليم: سطات 140649105/09/08 21                                 نادية بن 

الزين

إلتحاق بالزوجمزدوج

إقليم: النواصرإقليم: الصويرة 172002902/09/14 21 مزدوجبن رحال كريمة

إقليم: النواصرإقليم: تارودانت 172010402/09/14 21 مزدوجخالد بيرديس
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 172013602/09/14 21 مزدوجسعاد بوفوس

إقليم: النواصرإقليم: الصويرة 172170302/09/14 21 مزدوجالهام رومان

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 171911303/09/13 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعد الدين عبد الجليل

إقليم: النواصرإقليم: تاوريرت 175312102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماعيلي ايمان

إقليم: النواصرإقليم: تازة 175330802/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجلخلوفي أسية

إقليم: النواصرإقليم: الحوز 175229702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبياضي لبنى

إقليم: النواصرإقليم: شفشاون 175194802/09/15 12 إلتحاق بالزوجمزدوجآيت الحاج حسناء

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 20359521/09/83 197 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد كريم

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 87821616/09/86 187 أقدمية 20 سنةمزدوجحمال نجية

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 37948217/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن فقري

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 73484716/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبنعبدا عمر

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 9152016/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمسكاوي منير

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 8938616/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمسافر رضوان

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 104576016/09/96 147 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال السباعي

إقليم: سطاتإقليم: خريبكة 39131017/09/90 145 أقدمية 20 سنةمزدوجمعطاوي الحسان

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 5984216/09/94 143 إلتحاق بالزوجةمزدوجخليل حليمي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 74421916/09/93 143 أقدمية 12 سنةمزدوجنصير عبدالعزيز
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 104643516/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحطان حميد

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 111520816/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجربيعة بومالك

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 111773416/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بنزهور

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 111803816/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن الحسناوي

إقليم: سطاتإقليم: خريبكة 39149717/09/90 141 أقدمية 12 سنةمزدوجسماع ربيعة

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 117995606/09/00 141 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية  نواس

إقليم: سطاتإقليم: وادي الذهب 78736416/09/92 140 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى جديل

إقليم: سطاتإقليم: خريبكة 39774316/09/91 138 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة بو سهيد

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 104564516/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد عدان

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 111392516/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجلخزومي ادريس

إقليم: سطاتإقليم: تارودانت 117877206/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجصابر ابراهيم

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 111428716/09/97 136 إلتحاق بالزوجمزدوج حنان الكويفات

إقليم: سطاتإقليم: وادي الذهب 5802316/09/94 132 أقدمية 20 سنةمزدوجزينب العويني

إقليم: سطاتإقليم: القنيطرة 104619916/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلوزاوي أحمد

إقليم: سطاتإقليم: آسفي 104745316/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم الصايل

إقليم: سطاتإقليم: تارودانت 123393306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجهناء أضرضور

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 123640406/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوججمال الدين الكمالي
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إقليم: سطاتإقليم: برشيد 104484616/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجرهوني ربيعة

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 115907216/09/99 128 إلتحاق بالزوجمزدوجالسامي خديجة

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 111484916/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنعمان فضلي

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 111746116/09/97 127 أقدمية 12 سنةمزدوجشكري ابتسام

إقليم: سطاتإقليم: تارودانت 123550106/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجشهير خالد

إقليم: سطاتإقليم: تارودانت 123562606/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين الشيكر

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 111791116/09/97 125 إلتحاق بالزوجمزدوجكوكب سميرة

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 115817516/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الحدين

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 115908016/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجغيات حليمة

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 126871604/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ناتجي

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 126943704/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة سمير

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 104510816/09/96 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبيدة الحسن

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 117828406/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجخلقي عبد النبي

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 126826104/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مراخ

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 126846604/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمودن عصام

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 126882004/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجياسين واعظ

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 118088006/09/00 120 إلتحاق بالزوجةمزدوجسمعلي أحمد
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رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 123675614/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالناصر حفيظ

إقليم: سطاتإقليم: تارودانت 123780406/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالقطقوط  فوزية

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 126999418/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالحبيب زيات

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 24078817/09/84 117 أقدمية 12 سنةمزدوجفتح ا الداودي عبدالهادي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 104565416/09/96 117 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعزة العسال

إقليم: سطاتإقليم: تيزنيت 115744316/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجلبنى ولد بويا

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 126491604/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجبولل الهام

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 130709516/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالصالحي عبد الكريم

إقليم: سطاتإقليم: اليوسفية 130770516/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل لمنور

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 74087516/09/93 116 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد كتاري

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 115906316/09/99 115 أقدمية 12 سنةمزدوجزيرار محمد

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 123790606/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجوفاء كيتي

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 126801004/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية لقلل

إقليم: سطاتإقليم: ورزازات 136856807/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجخاضيع سميرة

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 118094506/09/00 107 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى زرقان

إقليم: سطاتإقليم: تيزنيت 130640905/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجشاعو مريم

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 6352516/09/95 106 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة حميشا
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رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 104512116/09/96 106 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد الرويسة

إقليم: سطاتإقليم: السمارة 104503416/09/96 104 أقدمية 12 سنةمزدوجاميهي بوجمعة

إقليم: سطاتإقليم: السمارة 123446306/09/01 104 أقدمية 12 سنةمزدوجأسديو احجبوها

إقليم: سطاتإقليم: طانطان 123613806/09/01 104 أقدمية 12 سنةمزدوجالفقير    جلل

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 123826406/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل معدي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 126944622/10/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجصوابي هدى

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 140034507/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الجليل جميل

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 126970304/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة تلداوي

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 130785105/09/03 99 مزدوجنادية متروف

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 130752005/09/03 97 مزدوجزكرياء كعبوش

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 123581406/09/01 93 مزدوجصلح الدين دريف

إقليم: سطاتإقليم: طانطان 126316404/09/02 92 أقدمية 12 سنةمزدوجأعبوش  فاطمة

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 72507816/09/92 91 مزدوجالعيدي هشامي

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 117961506/09/00 89 مزدوجحنان ريمي

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 140088720/09/05 89 مزدوجارزوزي ياسين

إقليم: سطاتإقليم: الفقيه بن صالح 74685216/09/93 88 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى رابح

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 117851011/09/00 87 مزدوجنجاة منتصر
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: ورزازات 123763213/09/01 87 مزدوججملوي عبد ا

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 117617906/09/00 86 مزدوجالبدوي محمد

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 117450111/09/00 85 مزدوجالبشير الكامز

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 123490306/09/01 85 مزدوجعبد الحق بنهبو

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 126707304/09/02 85 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الهادي حمومي

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 140563701/02/08 85 مزدوجالمختار لكريمي

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 123572606/09/01 83 مزدوجدليل هدى

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 126835504/09/02 83 مزدوجمربوح فاطمة

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 126655402/10/02 77 مزدوجالصبري محمد

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 126884801/10/02 77 مزدوجمحمد ورداش

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 140558305/09/07 77 مزدوجهند تالوي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 126834504/09/02 75 مزدوجعمر منان

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 140556705/09/07 75 مزدوجحنان صامدي

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 126930204/09/02 73 مزدوجعادل سعدون

إقليم: سطاتإقليم: وزان 140201109/10/06 73 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الراوي

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 139947007/09/05 71 مزدوجحنان برور

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 126753402/10/02 69 مزدوجقشاش عدنان

633



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 126806801/10/02 69 مزدوجلباردي رشيد

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 126917504/09/02 69 مزدوجمحمد راجع

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 140200906/09/06 69 مزدوجسهام صلحاوي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 126459604/09/02 67 مزدوجامال  بنيحيى

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 136709507/09/04 67 مزدوجوفاء انجار

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 140042807/09/05 67 مزدوجميرة خربوش

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 140531805/09/07 67 مزدوجالشريف  العماري

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 126576104/09/02 63 مزدوجالبوعزاوي احمد

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 136806607/09/04 63 مزدوجغزلن ابو الصواب

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 126971504/09/02 61 مزدوجطنان مصطفى

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 130711905/09/03 61 مزدوجمراد الطفس

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 140695705/09/08 59 مزدوجهاجر الروم

إقليم: سطاتإقليم: الصويرة 155109601/01/10 59 مزدوجكريم السالمي

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 155109101/01/10 57 مزدوجشراف صالح

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 140437301/01/02 55 مزدوجلبراش صلح الدين

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 123548006/09/01 53 مزدوجشهالي سلوى

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 123976706/09/01 53 مزدوجالزهري رياض
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رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 126789004/09/02 53 مزدوجلحمامي عبد الحاكيم

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 130673116/09/03 53 مزدوجالفاطة ابتسام

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 130764405/09/03 53 مزدوجخالد  لعناني

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 136824607/09/04 53 مزدوجبنسعيد محمد

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 136834607/09/04 53 مزدوجفرشي جمال

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 136881807/09/04 53 مزدوجزرادي عادل

إقليم: سطاتإقليم: اليوسفية 158281205/09/11 53 مزدوجمريم أكرم

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 168109901/01/12 53 مزدوجحنان العسلوي

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 168124401/01/12 53 مزدوجمينة غزالي

إقليم: سطاتإقليم: اليوسفية 158113302/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفيا محفوظ

إقليم: سطاتإقليم: الصويرة 158140502/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء ربيع

إقليم: سطاتإقليم: العرائش 158143402/09/10 51 مزدوجمليكة رقبي

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 158228302/09/10 51 مزدوجالمصطفى رفتاني

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 140067107/09/05 49 مزدوجموسى نجاة

إقليم: سطاتإقليم: كلميم 130604605/09/03 48 مزدوجأسماء بن الحاج

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 157974602/09/10 47 مزدوجنبيل عداسي

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 140505805/09/07 45 مزدوجفوزية عدنين
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 140522305/09/07 45 مزدوجشريف يونس

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 168220004/09/12 45 مزدوجفا  طمة الزهراء       بيلي

إقليم: سطاتإقليم: سيدي قاسم 168240204/09/12 45 مزدوجخديجة شيهل

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 168241704/09/12 45 مزدوجمريم شكراوي

إقليم: سطاتإقليم: بولمان 168286004/09/12 45 مزدوجالخضاري خديجة

إقليم: سطاتإقليم: الحسيمة 168290404/09/12 45 الـــــــــــمـنـــــــيـــــــــــاني   

الــــــــــمــــــــــــخـــــتـــــــــــــــــــار

مزدوج

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 168309604/09/12 45 مزدوجفوزية النحلوي

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 168360404/09/12 45 مزدوجخطاب فتيحة

إقليم: سطاتإقليم: بولمان 168366204/09/12 45 مزدوجلعيوني فدوى

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 168371404/09/12 45 مزدوجنجاة لكرايمي

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 168388404/09/12 45 مزدوجاانس مزارة

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 168398704/09/12 45 مزدوجنحال بشرى

إقليم: سطاتإقليم: ميدلت 168403004/09/12 45 مزدوجنور العين فاطمة الزهراء

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 168435604/09/12 45 مزدوجمريم صونة

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 168438704/09/12 45 مزدوجمارية طلحة

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 158074802/09/10 44 مزدوجحمدي الفكاك

إقليم: سطاتإقليم: ميدلت 158306205/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب ابن محمد
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 126872003/10/02 43 مزدوجمحمد نزيه

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 136834207/09/04 43 مزدوجابتسام فائز الدريسي

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 139944007/09/05 43 مزدوجبنرياض كمال

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 158383005/09/11 43 مزدوجأنس  السبطي

إقليم: سطاتإقليم: اليوسفية 158442205/09/11 43 مزدوجليلى منقوش

إقليم: سطاتإقليم: تاونات 158541309/12/11 43 مزدوجلكنافدي زينب

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 126857204/09/02 40 مزدوجرشيد مستغيث

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 140084807/09/05 40 مزدوجهشام رسيلي

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 158030302/09/10 39 مزدوجمحمد درقي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 123695606/09/01 38 مزدوجرضوان فضول

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 136831507/09/04 38 مزدوجالكرواز سعيد

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 140539805/09/07 38 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان حاتم

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 140657005/09/08 38 مزدوجبونو رشيد

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 171760703/09/13 38 مزدوجزينب الدياني

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 171784003/09/13 38 مزدوجبيلل  الكرومي

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 171794503/09/13 38 مزدوجالوهراني ليلى

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 171809803/09/13 38 مزدوجسعيد التيفافي
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: الصويرة 171812503/09/13 38 مزدوجازهور فراج

إقليم: سطاتإقليم: الحسيمة 171826903/09/13 38 مزدوجعبد السلم حرنان

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 171886203/09/13 38 مزدوجنسيم حكيمة

إقليم: سطاتإقليم: الصويرة 171933803/09/13 38 مزدوجوفاء الزايدي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 111892616/09/98 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة بهدي

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 140458305/09/07 36 مزدوجنورالدين     بورزكي

إقليم: سطاتإقليم: وزان 168161704/09/12 35 مزدوجمنى ابو فراس

إقليم: سطاتإقليم: الحسيمة 168310704/09/12 35 مزدوجالراجي علي

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 168331404/09/12 35 مزدوجاشرف حافظ

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 168334604/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور  الدين  حمدي

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 168347705/09/12 35 مزدوجمولي ادريس اسماعيلي العلوي

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 168354604/09/12 35 مزدوجكمال عبد العزيز

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 168364204/09/12 35 مزدوجلعبيد محمد

إقليم: سطاتإقليم: القنيطرة 168367304/09/12 35 مزدوجلبيض مريم

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 168415404/09/12 35 مزدوجعبد الغاني أوناني

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 158066302/09/10 34 مزدوجلبنى الغزية

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 158265405/09/11 32 مزدوجنبيل أشقر
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 130751605/09/03 31 مزدوجمحمد جونجير

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 130806505/09/03 31 مزدوجسناء نوصف

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 154845602/12/08 31 مزدوجنصرا زينب

إقليم: سطاتإقليم: اليوسفية 171992902/09/14 31 مزدوجالهام بحار

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 171997502/09/14 31 مزدوجبيل خالد

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 172007302/09/14 31 مزدوجسلمى بنلعربي

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 172028602/09/14 31 مزدوجسوفيان شبلي

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 172036002/09/14 31 مزدوجعبد اللطيف الدغوغي

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 172072302/09/14 31 مزدوجخديجة العمراني الدريسي

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 172074802/09/14 31 مزدوجاليدماني فريد

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 172100902/09/14 31 مزدوجملكة حاميد

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 172103602/09/14 31 مزدوجسارة هارون

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 172128902/09/14 31 مزدوجنادية الخواتري

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 172135902/09/14 31 مزدوجحياة مبروك

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 172138402/09/14 31 مزدوجالشرقي مكرودي

إقليم: سطاتإقليم: شفشاون 172138702/09/14 31 مزدوجتوفيق ممدوح

إقليم: سطاتإقليم: ورزازات 172169502/09/14 31 مزدوجزهرة رضا
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2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 172181902/09/14 31 مزدوجعبد الكبير سهار

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 158522909/12/11 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجطارق الحمداني

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 171931603/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد يافي

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 171871203/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبديعة معروف

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 171702403/09/13 28 مزدوجبدواد علي

إقليم: سطاتإقليم: تارودانت 171759803/09/13 28 مزدوجالدباغ أيوب

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 171772103/09/13 28 مزدوجعبد الهادي البوعزاوي

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 171827003/09/13 28 مزدوجمحمد انوار هارون

إقليم: سطاتإقليم: اليوسفية 171831603/09/13 28 مزدوجحسنى العواني

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 171836003/09/13 28 مزدوجالدريسي جميلة

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 171897103/09/13 28 مزدوجاوهلل سفيان

إقليم: سطاتإقليم: ورزازات 171918503/09/13 28 مزدوجزينب سلمي

إقليم: سطاتعمالة: مراكش 171737803/09/13 27 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة بوتادلة

إقليم: سطاتإقليم: مديونة 140509705/09/07 26 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى عقيل

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 168388504/09/12 26 إلتحاق بالزوجةمزدوجمزوكي حسن

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 171976602/09/14 21 مزدوجهاجر أخرفي

إقليم: سطاتإقليم: ورزازات 172043802/09/14 21 مزدوجاسية العوني
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 172059502/09/14 21 مزدوجرشيدة الحاريت

إقليم: سطاتإقليم: الحسيمة 172076002/09/14 21 مزدوجالعباسي مريم

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 172102502/09/14 21 مزدوجعبد الهادي حمزاوي

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 172112702/09/14 21 مزدوجمروان جلل حسن آدم

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 172116402/09/14 21 مزدوججلل كمال

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 172170002/09/14 21 مزدوجرشيدة رزقي

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 172170502/09/14 21 مزدوجالمصطفى ارتيبي

إقليم: سطاتإقليم: الحوز 172195702/09/14 21 مزدوجسعيد زهيري

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 171883803/09/13 20 إلتحاق بالزوجمزدوجنذكركم غزلن

إقليم: سطاتإقليم: الرشيدية 175345802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالمقاوشي  فردوس

إقليم: سيدي بنورإقليم: تنغير 23877117/09/84 191 أقدمية 20 سنةمزدوجعيسى عباس

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 70778916/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم طاهر

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 112190416/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بنعديسة

إقليم: سيدي بنورإقليم: خريبكة 77195816/09/91 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد محمد

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 115783116/09/99 121 أقدمية 12 سنةمزدوجشكيسب الحباشي

إقليم: سيدي بنورإقليم: تطوان 117847906/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين مومني

إقليم: سيدي بنورإقليم: طاطا 130691505/09/03 101 مزدوجالمعطاوي حسناء
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 37922817/09/90 100 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشعيب سهيمي

إقليم: سيدي بنورإقليم: طانطان 117447006/09/00 94 أقدمية 12 سنةمزدوجالفائدة   البشير

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 123855606/09/01 78 مزدوجموهوبي نعيمة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 123533016/09/01 77 مزدوجعماد بودينة

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 140736305/09/08 77 مزدوجخالد مستنصر

إقليم: سيدي بنورإقليم: أزيلل 140522624/09/07 67 مزدوج..شيبوب    .نادية

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 140545805/09/07 67 مزدوجاسماء معقيلي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 136744707/09/04 65 مزدوجمحمد الباهي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 126575602/10/02 61 مزدوجربيع البيض

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 140162806/09/06 61 مزدوجبية مونير

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 157996202/09/10 61 مزدوجعبد اللطيف بحار

إقليم: سيدي بنورإقليم: طرفاية 158026402/09/10 61 مزدوجسهام شيبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 158033102/09/10 61 مزدوجالدبياني نصيرة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 158107902/09/10 61 مزدوجعائشة اللوي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 158145102/09/10 61 مزدوجيوسف غفران

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 155032201/01/10 57 مزدوجمحمد المعروفي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 136701607/09/04 53 مزدوجايت الحاج محمد
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: وزان 140036607/09/05 53 مزدوجعادل كعب

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 140542305/09/07 53 مزدوجقاسمي عبد المطلب

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 158114602/09/10 53 مزدوجعمر مليح

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 158353605/09/11 53 مزدوجالرداد الكردودي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168117501/01/12 53 مزدوجخديجة المعتصم

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168156301/01/12 53 مزدوجبهيجة مزهار

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 158161702/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجورزكن مينة

إقليم: سيدي بنورإقليم: ورزازات 157987402/09/10 51 مزدوجعبد الغني امزيل

إقليم: سيدي بنورإقليم: القنيطرة 126437204/09/02 50 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بلمعطي

إقليم: سيدي بنورإقليم: تنغير 158171502/09/10 49 مزدوجسالم اكليد

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 168457401/01/12 49 مزدوجمحمد احمو

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168135006/09/11 46 مزدوجزهراء لحمر

إقليم: سيدي بنورإقليم: العرائش 168138201/03/11 46 إلتحاق بالزوجمزدوجمحوح لكبيرة

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 140657705/09/08 45 مزدوجسهير بوركيك

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 140722205/09/08 45 مزدوجرشيد لهللي

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 168126701/01/12 45 إلتحاق بالزوجمزدوجحموش محجوبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 168208604/09/12 45 مزدوجكريمة بلمجذوب
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26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 168215904/09/12 45 مزدوجحليمة بن مني

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168252004/09/12 45 مزدوجحليمة دهاج

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 168269404/09/12 45 مزدوجرقية البندودي

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 168275204/09/12 45 مزدوجازهور الكح

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 168286104/09/12 45 مزدوجالخالدي عبد الفتاح

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 168288804/09/12 45 مزدوجزينب المعروفي

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 168302104/09/12 45 مزدوجزينب  الفاخوري

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 168306304/09/12 45 مزدوجرضوان المالكي

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 168350804/09/12 45 مزدوجنادية جناح

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168445504/09/12 45 مزدوجاسماء ويحمي

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 168450304/09/12 45 مزدوجوفاء زريب

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 158269305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة أكطيب

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحسيمة 158415905/09/11 43 مزدوججوطي احمد

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 158429705/09/11 43 مزدوجاحمد لفنيش

إقليم: سيدي بنورإقليم: أزيلل 158432705/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجأمين لكويري

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 158436005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجلكزيري نجوى

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 158453305/09/11 43 مزدوجعصام ندير
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 168126801/01/12 43 مزدوجنجية حموشي

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 140688305/09/08 42 مزدوجالصفر سليمة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 141514001/01/12 42 مزدوجسعيد العكب

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 158452705/09/11 42 مزدوججمال نشاط

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 168087001/01/12 42 مزدوجعليكة عبدالرحيم

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 168113202/09/11 42 مزدوجالحيمر  رضوان

إقليم: سيدي بنورإقليم: أزيلل 168189704/09/12 39 مزدوجأمنية عرفاش

إقليم: سيدي بنورإقليم: أزيلل 154893702/09/09 38 مزدوجفزناوي عبد المالك

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 171729403/09/13 38 مزدوجكريمة بوكرين

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 171741203/09/13 38 مزدوجزينب بوزيد

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 171886703/09/13 38 مزدوجكريمـة نزار

إقليم: سيدي بنورإقليم: أزيلل 171888503/09/13 38 مزدوجبشرى نصير

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 171922903/09/13 38 مزدوجطفيف حنان

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 171924603/09/13 38 مزدوجالطــــــائفي العـــــــلمي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 168117202/09/11 37 مزدوجنورالدين المقرئ الدريسي

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 158427205/09/11 36 مزدوجبوشعيب لعبيدي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 168114301/01/12 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحيمر ابراهيم
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الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: تارودانت 168196704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفرح عزام

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 168253904/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجدرواش فاتية

إقليم: سيدي بنورإقليم: آسفي 105226016/09/97 35 مزدوجفاطمة اكرامن

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 140554305/09/07 35 مزدوجخديجة الرايس

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحسيمة 153454604/09/12 35 الـــــــــــــــــــــحــــــــــيــــدي   

هــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــام

مزدوج

إقليم: سيدي بنورإقليم: ورزازات 168192804/09/12 35 مزدوجسناء أتمسين

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 168214004/09/12 35 مزدوجبنفرحي يوسف

إقليم: سيدي بنورإقليم: أزيلل 168221404/09/12 35 مزدوجمحمد بوعلل

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحسيمة 168222404/09/12 35 مزدوجمحمد مـــاجـــد     بــوعـــســــريـــــــة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 168232104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة بورعدة

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 168242204/09/12 35 مزدوجعبد الغني الشامخ

إقليم: سيدي بنورإقليم: قلعة  السراغنة 168277104/09/12 35 مزدوجالهادي نجاة

إقليم: سيدي بنورإقليم: القنيطرة 168288504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالكرد مريم

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 168312304/09/12 35 مزدوجحنان الرحوي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحسيمة 168314804/09/12 35 مزدوجالحسن الصبار

إقليم: سيدي بنورإقليم: ميدلت 168342204/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان حوري

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 168355704/09/12 35 مزدوجزكية كرامي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 168438604/09/12 35 مزدوجالطالب ايوب

إقليم: سيدي بنورإقليم: تطوان 168441304/09/12 35 مزدوجطارق مسعود

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 171985702/09/14 31 مزدوجنزهة عصفور

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 172064702/09/14 31 مزدوجاحمد الكيال

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 172066302/09/14 31 مزدوجعبد الرحيم الخيام

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 172078002/09/14 31 مزدوجسعيدة المنوني

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 172080202/09/14 31 مزدوجاحمد الناصري

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 172081002/09/14 31 مزدوجالرفيق الميلودية

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 172091702/09/14 31 مزدوجحمزة فتوح

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 172101302/09/14 31 مزدوجفاطمة الزهراء حميتي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 172149602/09/14 31 مزدوجنشاط الزوهرة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 172153902/09/14 31 مزدوجالرداد انصيلي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 157995902/09/10 29 مزدوجابراهيم بدر الدين

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168247104/09/12 29 مزدوجعماد شويقر

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168306904/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة المنوار

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168385704/09/12 29 مزدوجمطلوب سماح

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 158263205/09/11 28 مزدوجعبد الرزاق المصمودي

647



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 171689603/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر  عمار

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 171722103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبراح كلثوم

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 171824203/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميتي عبد العزيز

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 171828203/09/13 28 مزدوجشانع حاتم

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 168263904/09/12 25 مزدوجالعصادي عبد الغاني

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 171671303/09/13 25 مزدوجعصام أشراف

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 171829303/09/13 25 مزدوجحيدة هشام

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 171990102/09/14 21 مزدوجمحمد عز الدين

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 172032802/09/14 21 مزدوجيونس الشروقي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحوز 172068102/09/14 21 مزدوجالمعزوزي كمال

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 172123602/09/14 21 مزدوجمصطفى العبيدي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 172168702/09/14 21 مزدوجفاطمة الزهراء غسولي

إقليم: سيدي بنورإقليم: شيشاوة 175252202/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجشريفة الدرويش

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 175351702/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجكريم نور الحق
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التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 11471425/09/78 233 أقدمية 20 سنةمزدوجفضلي لحسن

إقليم: الحوزإقليم: الرشيدية 20829321/09/83 172 أقدمية 20 سنةمزدوجوهنا زايد

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 39418816/09/92 169 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسي ابراهيم

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 6047516/09/94 165 أقدمية 20 سنةمزدوجم,يوسف ادريسي نحيل

إقليم: الحوزإقليم: اليوسفية 33401516/09/88 163 أقدمية 20 سنةمزدوجأيت سالم عائشة

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 74071916/09/93 153 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر الساقري

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 76532016/09/91 152 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة الفتحاني

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 104846416/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد اسحميدة

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 111474716/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجسيدي محمد رشيدي

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 112243916/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العالي قداري

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 115458816/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد بوهوش الحسني

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 104868616/09/96 139 إلتحاق بالزوجةمزدوججمال وشتحريش

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 73490416/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحناش عبد الفتاح

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 104912516/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الجليل الحاكمي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 104936116/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مجبور

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 111477016/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعيسان المصطفى

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 111482616/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كنساس
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إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 112239416/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجامحمد الزليكي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 117827906/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين الخليفي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 5668216/09/94 135 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد الوهابي

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 115641616/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام الحضريوي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 9169516/09/95 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف حشادي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 115469116/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجهزار العراس

إقليم: الحوزإقليم: طاطا 117536606/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجادهنى جميلة

إقليم: الحوزإقليم: طاطا 117558606/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الصادق المرابط

إقليم: الحوزإقليم: العيون 21670616/09/85 132 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي القاضي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 6435916/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بوشبكة

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 111463616/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم اوريك

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 111468116/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغني فرطاوش

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 115468016/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد زروالى

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 117483406/09/00 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبادة عبد الحفيظ

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 123640514/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم القموح

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 123705814/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال فتاتي

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 123763306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوججناح سعيد
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 5612816/09/94 127 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد كوفان

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 104782416/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف مغني

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 117304406/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعالي باصيط

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 117941406/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة مهري

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 123552606/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحمود  شاكيري

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 115919916/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالديك عبد الحق

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 117602106/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجإبتسام العيدي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 117826206/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام الخفاشي

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 123453406/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجايوبي جمال

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 123671114/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد القرشي

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 126498912/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبوركوكو عبد الحليم

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 126689604/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجأسامة كينو

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 126748818/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجإيمان جفيجفات

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 117415406/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بيرو

إقليم: الحوزإقليم: سيدي افني 123419306/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجالزهرة اجبابدي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 117398206/09/00 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عقا

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 123490114/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الباقي بنكوزي
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إقليم: الحوزإقليم: تنغير 126903912/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجأرحو عبد الفتاح

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 23940117/09/84 119 أقدمية 12 سنةمزدوجايت ابراهيم عبد الصمد

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 112001116/09/98 119 أقدمية 12 سنةمزدوجنسرين مفتي

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 115371716/09/99 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مبروك

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 123952406/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العالي السوسي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 104935816/09/96 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لسيقي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 115464116/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم أيت شابة

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 115479316/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالكريم اكرام

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 115495616/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجاوالطالب حسن

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 126755104/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجقديم مولي يونس

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 126769804/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة خزري

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 111382016/09/97 114 أقدمية 12 سنةمزدوجفوضال سعيد

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 111994316/09/98 113 أقدمية 12 سنةمزدوجايت منصور عبدالرحيم

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 126677104/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجفكراوي رشيد

إقليم: الحوزإقليم: الخميسات 5841016/09/94 111 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد لهموز

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 126408618/09/02 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجسفيان باشيخ

إقليم: الحوزإقليم: اليوسفية 88227216/09/87 110 أقدمية 12 سنةمزدوجالزيتونية   أ عزيز
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إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 23879217/09/84 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي التهامي لبعوي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 117400611/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجنورالدين ايت رزوق

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 117461206/09/00 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجعصام الهدياني

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 117628715/09/00 109 مزدوجالكرماوي لحسن

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 117759721/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا العرابي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 118143711/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح تقين

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 123425006/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي بوبكر علوي بلغيثي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 123909906/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجاسامة الرفيقي

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 126365012/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام أكرايد

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 126370704/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجليلى ألواح

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 130858116/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الوهاب زاهيد

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 136735507/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجداكر خالد

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 136840507/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجغزلن حبو

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 136849207/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجتوفيق إجاعلي

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 111772616/09/97 108 أقدمية 12 سنةمزدوجالعسري عبد المولى

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 115456316/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجعيسى فرحات

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 115465216/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز زريكم
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إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 126684004/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام غنام

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140435305/09/02 105 مزدوجعبد الحميد ايت اعمر

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 115509816/09/99 103 أقدمية 12 سنةمزدوجالهام الياسمين

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 117581906/09/00 103 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كطير

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 126896604/09/02 103 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز وعز

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 130804506/10/03 103 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي اسماعيل نايلو

إقليم: الحوزإقليم: سيدي بنور 115505316/09/99 101 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيلة هيلوي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 115510616/09/99 101 مزدوجناصر احسيني

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 123434906/09/01 101 مزدوجعماش مصطفى

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 123597706/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجسي محمد العرني

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 126651704/09/02 101 مزدوجالراضي عادل

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 136700907/09/04 101 مزدوجالحسين ايت بوعزة

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 136815507/09/04 101 مزدوجزكرياء بامون

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 136827607/09/04 101 مزدوجيوسف شادمي

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 136840807/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجهدان هند

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 140038407/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال   هند

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 123575406/09/01 100 إلتحاق بالزوجمزدوجزهراء درويش
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إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 130747105/09/03 100 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد السعيدي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 115493716/09/99 99 مزدوجمراد المؤديب

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 123722306/09/01 99 أقدمية 12 سنةمزدوجسي محمد حافز

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 123895714/09/01 99 مزدوجمحمد ولد امو

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 123910106/09/01 99 مزدوجصالح الدين رفيق

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 130631216/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجبوركوكو حليمة

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 130722605/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجزين العبيد ين غريب

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 130819105/09/03 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد اوموي

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 130823905/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة        رضواني

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 117481011/09/00 97 مزدوجيونس فتحي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 123935214/09/01 97 مزدوجمحمد سماوي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 139963007/09/05 97 مزدوجمولي عبد الكريم شريف

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140437405/09/02 97 مزدوجفكراني نعيمة

إقليم: الحوزإقليم: السمارة 126801804/09/02 96 أقدمية 12 سنةمزدوجلمحمدي مروان

إقليم: الحوزعمالة: إنزكان ايت ملول 74086716/09/93 95 أقدمية 12 سنةمزدوجحميدات عبد العزيز

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 126812318/09/02 95 مزدوجعبد الله مبروك

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 117371206/09/00 93 مزدوجالنماطي فيصل

655



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 126722804/09/02 93 مزدوجحنباض عبد الهادي

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 130708916/09/03 91 مزدوجالسعيدي سكينة

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 111462216/09/97 89 مزدوجعبد الكامل الغدراني

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 126526718/09/02 89 مزدوجرشيد شهاب

إقليم: الحوزإقليم: طاطا 126783004/09/02 89 مزدوجلبريني   ابراهيم

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140014507/09/05 87 مزدوجغزلن فغيل

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 123430813/09/01 85 مزدوجعمرسين اشراف عبدالرحيم

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 136764407/09/04 85 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة اليحياوي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 130649305/09/03 84 مزدوجفاطمة الزهراء ضمير

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140094607/09/05 84 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية سعود

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 139967607/09/05 83 مزدوجنادية شورة

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 117462806/09/00 82 مزدوجالطيبي نورة

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 126383804/09/02 82 مزدوجصباح عنبة

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140507805/09/07 81 مزدوجطارق ايت فنين

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 126920504/09/02 79 مزدوجعبدالنبي رضوان

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 136850607/09/04 79 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم جبران

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140191306/09/06 79 مزدوجلطيفة تومي
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إقليم: الحوزإقليم: بوجدور 117936506/09/00 78 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة  لعفو

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 123925206/09/01 77 مزدوجعبد الغفور سبيل

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 126540312/09/02 77 مزدوجديهي محمد

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 126944004/09/02 77 مزدوجصلح الدين صميت

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 130830016/09/03 77 مزدوجمنير ريدمي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 139934907/09/05 77 مزدوجخديجة بلفقير

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 140679905/09/08 73 مزدوجيوسف الكافو

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 123908713/09/01 71 مزدوجعائشة راضف

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 126409304/09/02 71 مزدوجإيمان   بدوي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 130563405/09/03 71 مزدوجسعيدة دلل ايت الشركي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140151706/09/06 71 مزدوجأسماء عكي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 26999216/09/85 69 مزدوجالفايد  حسن

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 154884702/09/09 69 مزدوجيونس بنوماجة

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 154950302/09/09 69 مزدوجنعيمة الحوس

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 115488516/09/99 67 مزدوجالسعيد الدريسي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 139945107/09/05 67 مزدوجابن الطالب ابراهيم

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 123747014/09/01 65 مزدوجعبد الصمد حسني
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إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 139913207/09/05 65 مزدوجاحمد ايت لحسن

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 140740105/09/08 65 مزدوجحياة واجدع

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 126356704/09/02 63 مزدوجأيت مبارك محمد

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 126525204/09/02 61 مزدوجيونس الشرادي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 155005901/01/10 61 مزدوجعبد المطلب برايش

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 155035302/09/09 61 مزدوجالمومني محمد الصديق

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 158141602/09/10 61 مزدوجمارية الرحالي

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 158176002/09/10 61 مزدوجابراهيم الزديني

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 158194502/09/10 61 مزدوجالعلوي مولي الحسين

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 154899902/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة بالفقيه

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140735805/09/08 59 مزدوجغزلن مسليم

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 154951702/09/09 59 مزدوجفاطمة الرقبة

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 155036701/01/10 59 مزدوجنعيمة القداوي

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 139960307/09/05 57 مزدوججليلة شفيق

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158061102/09/10 57 مزدوجالباهي عبد المغيث

إقليم: الحوزإقليم: شفشاون 158075202/09/10 57 مزدوجالمحجوب فينتي

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 123868414/09/01 55 مزدوجرشيد نيت احمد
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تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 126548404/09/02 53 مزدوجمحمد علي الدقاق

إقليم: الحوزإقليم: طاطا 158428405/09/11 53 مزدوجحفيظ العروسى

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158444105/09/11 53 مزدوجكريم  مزروب

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 123576406/09/01 51 مزدوجداهري مصطفى

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 136833307/09/04 51 مزدوجسميرة الكرعت

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 155096701/01/10 51 مزدوجيوسف وعدي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 139984107/09/05 49 مزدوجمنصف الغالي

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 158170102/09/10 49 مزدوجزكداوي  عبد العزيز

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 158212802/09/10 49 مزدوجايد الطالب محمد

إقليم: الحوزإقليم: شتوكة آيت باها 140112707/09/05 48 مزدوجسكينة الزنائدي

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158292505/09/11 46 مزدوجإيمان العياشي

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158315605/09/11 46 مزدوجيونس بوشلبة

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 158345705/09/11 46 مزدوجفاطمة الزهراء البانجي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 158358405/09/11 46 مزدوججميلة المروبل

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 155088101/01/10 45 مزدوجحبو محمد

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168204904/09/12 45 مزدوجسناء بلعريفة

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168262904/09/12 45 مزدوجفاطمة العوطار
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تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 168271804/09/12 45 مزدوجمنى الفرسيوي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168288204/09/12 45 مزدوجهاجر القوش

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168380504/09/12 45 مزدوجماوية المحمودي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168415104/09/12 45 مزدوجخديجة امليل

إقليم: الحوزإقليم: سطات 115504216/09/99 43 مزدوجإيمان حمايمو

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 123751306/09/01 43 مزدوجإدبل الحسان

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 140556205/09/07 43 مزدوجمحسن صفراوي

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 158018002/09/10 43 مزدوجبوقراب رجاء

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 158279305/09/11 43 مزدوجاحمد اجلباب

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 158307705/09/11 43 مزدوجأحمد بنشبشوب

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 158473305/09/11 43 مزدوجليلى رزاق

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158475405/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجروكا سهام

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 158493905/09/11 43 مزدوجمنى الطغراء

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 155112301/01/10 41 مزدوجفاطمة الزهراء سكتاوي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 140058007/09/05 40 مزدوجمنصوري سفيان

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168336704/09/12 39 مزدوجماجدة همزالي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140754305/09/08 38 مزدوجعبد ال له سكتان
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تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحوزإقليم: سيدي بنور 155002626/10/09 38 مزدوجبولحية محمد

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 171720603/09/13 38 مزدوجاسماعيل  بن التيس

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 171790203/09/13 38 مزدوجحميد المزالي

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 157999202/09/10 36 مزدوجباروز شرف

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 140746805/09/08 35 مزدوجفاطمة الزهراء ربال

إقليم: الحوزإقليم: شفشاون 168208004/09/12 35 مزدوجعبد الحميد بلخدير

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 171682203/09/13 34 مزدوججمال ايت يوسف

إقليم: الحوزإقليم: العرائش 171789307/08/13 34 مزدوجعبد الغني المرخاتي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 158338905/09/11 32 مزدوجخديجة الدركاني

إقليم: الحوزإقليم: الدريوش 172102902/09/14 31 مزدوجفاطمة حنين

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 168211104/09/12 29 مزدوجمصطفى بن موح

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168324304/09/12 29 مزدوجامال فرسي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 140626505/09/08 28 مزدوجعبد الحي ايت بوزيان

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158233302/09/10 28 مزدوجبهيجة صتابي

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 171690203/09/13 28 مزدوجمحمد أمرياح

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 171840503/09/13 28 مزدوجشفياء الجراجري

إقليم: الحوزإقليم: آسفي 171695303/09/13 24 مزدوجاعوراي عبد الغاني
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 171973202/09/14 21 مزدوجأيت إجو فؤاد

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 172131802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجلبحمادي سعاد

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 172142902/09/14 21 مزدوجيوسف مغاري

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 172161302/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم والجاري

إقليم: الحوزإقليم: سطات 172161602/09/14 18 مزدوجمحمد أكهو

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 175238502/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوريك محمد

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 175221302/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بن الضو

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 175234502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبويكزران  فاتحة

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 175239502/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى بوتركة

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 175366802/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمر رضى

إقليم: الحوزإقليم: وادي الذهب 175352702/09/15 13 إلتحاق بالزوجةمزدوجاوعمر محمد

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 140406201/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأبو الوفاء المحجوب

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 117942106/09/00 130 إلتحاق بالزوجمزدوجهويام مجدولي

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 126498304/09/02 120 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية بوريش

إقليم: شيشاوةإقليم: تنغير 126499112/09/02 118 إلتحاق بالزوجمزدوجفراح بوراس

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 111460416/09/97 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن الفقير

إقليم: شيشاوةإقليم: طاطا 126993604/09/02 113 إلتحاق بالزوجمزدوجزارا لبنة
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26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 136802807/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجمنى سلماني

إقليم: شيشاوةإقليم: العيون 104753016/09/96 106 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز لواغي

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 130562805/09/03 101 مزدوجيوسف أيت علل

إقليم: شيشاوةإقليم: الرحامنة 139935907/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجللة سارة بلحسن

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 136727307/09/04 89 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان بولهيب

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 139986907/09/05 83 مزدوجنوال الحاجي

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 123771306/09/01 82 مزدوجفاطمة كباب

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 140480905/09/07 77 مزدوجالحسين  اد الطالب

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 126469804/09/02 75 مزدوجمحمد  بوعيد

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 140464405/09/07 68 إلتحاق بالزوجمزدوجزهيرة البلقاني

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 140404905/09/07 61 مزدوجبوصوف المصطفى

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 158105102/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة العجان

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 158063002/09/10 49 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر الهاشمي

إقليم: شيشاوةعمالة: أكادير  إدا وتنان 158121902/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمومو حبيبة

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 158385705/09/11 43 مزدوجالزروالي يوسف

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 158476405/09/11 43 مزدوجالحسين سعدون

إقليم: شيشاوةإقليم: الرحامنة 136865407/09/04 41 مزدوجمصطفى الغموري
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 158428605/09/11 37 مزدوجياسين لبيلتة

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 168116401/01/12 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمادري عصام

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 168200604/09/12 35 مزدوجسمية باخطار

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 168265904/09/12 29 مزدوججواد البضاكي

إقليم: شيشاوةإقليم: ورزازات 168397304/09/12 29 مزدوجهشام ناعيم

إقليم: شيشاوةإقليم: تارودانت 168096501/03/11 28 مزدوجللفضيلة بن الصديق

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 171672803/09/13 28 مزدوجأديان عزيزة

إقليم: شيشاوةإقليم: طاطا 171758403/09/13 28 مزدوجدريميز الناجمة

إقليم: شيشاوةإقليم: تارودانت 172015502/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بويباون

إقليم: شيشاوةإقليم: طاطا 175183702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة أبجاو

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 175326802/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجلعريف عبد ا

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 25821216/09/85 217 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الشبيهي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 74552216/09/93 175 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد النبي  صميد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: السمارة 8942316/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجشيبوب محمد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 104999816/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجياسين بن مسعود

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 5783416/09/94 155 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرزاق الدمناتي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 104459616/09/96 145 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة أشوهان
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 104404316/09/96 139 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام زاكي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 8981216/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي ادريس فريدي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 112113416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوججامع نابت مبارك

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 112343516/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد لشكر

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: زاكورة 117424406/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجبن هادي الحسين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 117464206/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجاليعلوي بشرى

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تنغير 117994006/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين جبور

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: زاكورة 123924206/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجاسعيدي هشام

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: ورزازات 126864912/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيم     فاطمة الزهراء

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 130592505/09/03 113 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بامنصور

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 130820605/09/03 113 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن وتكاديرت

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 130822505/09/03 113 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الصمد الرعاد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: فجيج 104432716/09/96 110 أقدمية 20 سنةمزدوجالتاقي نجية

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 130586905/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجموسى ازناك

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 130756705/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجخاش المصطفى

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: ورزازات 126491204/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجبولحسن نعمان

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: ورزازات 126663104/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة الطيبي
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تنغير 126540712/09/02 102 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف الدخيسي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تنغير 130641216/09/03 101 مزدوجشراف جمال

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 130826405/09/03 101 مزدوجرشيد الرامي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: طانطان 123735006/09/01 100 أقدمية 12 سنةمزدوجهواري   محمد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: وادي الذهب 126584504/09/02 100 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد لفحيلي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 130834205/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجسامية ساف

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 136835707/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجحبيبة  فايدة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: وادي الذهب 117373706/09/00 98 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم الراوي

إقليم: قلعة  السراغنةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 5604316/09/94 94 أقدمية 12 سنةمزدوجأسمــاء عاتق

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: السمارة 117763706/09/00 92 أقدمية 12 سنةمزدوجلخليفي جميلة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 126954704/09/02 89 مزدوجنور الدين صدقي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: سيدي بنور 140123401/01/06 89 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الهادي التويزي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 140561605/09/07 77 مزدوجالمهدي زوبع

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 20624121/09/83 75 مزدوجعلل عجيب

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 140002707/09/05 71 مزدوجمولي هشام الدرسي العبقري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 155035701/01/10 69 مزدوجالسعيد العمراني

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شفشاون 140731305/09/08 67 مزدوجمحمد مكرود
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: ورزازات 5605616/09/94 66 مزدوجامان دحو

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 126447718/09/02 61 مزدوجمونة بنيدار

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تنغير 158170202/09/10 61 مزدوجشكير عبد ا

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 155013901/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجا م العيد دين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 154952102/09/09 59 مزدوجإلهام الكوج

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 154986501/01/10 59 مزدوجنزهة عياش

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شفشاون 155069101/01/10 59 مزدوجثورية كميل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 155117901/01/10 57 مزدوجيوسف طاسين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 158109902/09/10 57 مزدوجلقاد حساين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 126392716/09/02 56 مزدوجاساف سميرة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: وادي الذهب 117878006/09/00 55 إلتحاق بالزوجةمزدوجحفيظ صادق

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تنغير 140638905/09/08 55 إلتحاق بالزوجمزدوجبحلس فتيحة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 140669705/09/08 55 مزدوجالزوهرة الشرادي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 140485705/09/07 53 إلتحاق بالزوجمزدوجامال لعبلي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 168130802/09/11 53 مزدوجالسعدية جبل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 154983201/01/10 51 مزدوجأندجار عبد الكريم

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الجديدة 14908416/09/81 48 مزدوجعمر   المرابطي
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: وادي الذهب 158265105/09/11 46 مزدوجياسمين أشلعون

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 158447905/09/11 46 مزدوجفاطمة مجاهد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 140194906/09/06 45 مزدوجموختشى اسماعيل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 168214604/09/12 45 مزدوجليلى ابن اعيش

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 168360604/09/12 45 مزدوجلبنى خديد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 168383104/09/12 45 مزدوججواد مناس

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 168443304/09/12 45 مزدوجمحمد تيوتيو

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: اليوسفية 158384205/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة التيسي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 140514505/09/07 43 مزدوجبختي حنان

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 158359805/09/11 43 مزدوجنور الدين القائدي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 158410105/09/11 43 مزدوجعبدا اكن

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 158465605/09/11 43 مزدوجماجدة عكاشة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 158476505/09/11 43 مزدوجايمان صباح

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 168123902/09/11 43 مزدوجزهرة افقيهي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 158326405/09/11 42 مزدوجيوسف بوزكاغ

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 158027402/09/10 40 مزدوجياسين شهاب

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 168402204/09/12 39 مزدوجموسى انخيلي
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 168161904/09/12 38 مزدوجسلوى ابو لفضل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 171764303/09/13 38 مزدوجعبد الهادي العللي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 171885003/09/13 38 مزدوجنجدي عتيقة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 171906603/09/13 38 مزدوجعبد العزيز غباوي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 171919103/09/13 38 مزدوجالسمار عبد القادر

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 171923003/09/13 38 مزدوجحسن تغرغيست

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 158327905/09/11 36 مزدوجعماد شكران

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 158377005/09/11 36 مزدوجالعمراني عاطف

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 158381705/09/11 36 مزدوجالسحباني أحمد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 168419704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة الرحالي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 168184004/09/12 35 مزدوجزوهير  امهيدرة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 168221104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى بوعيدة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: اليوسفية 168260004/09/12 35 مزدوجنورة العجرودي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 168282004/09/12 35 مزدوجمارية الهزميري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 168300404/09/12 35 مزدوجخديجة العوني

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تارودانت 168322304/09/12 35 مزدوجمحمد فهمي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: زاكورة 168323104/09/12 35 مزدوجرشيد فاندي
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 168350304/09/12 35 مزدوججليل يوسف

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 168386904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمجاطي نزهة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: سطات 126317412/09/02 34 مزدوجتورية عكوش

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 171993202/09/14 31 مزدوجياسين باحفيض

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172046602/09/14 31 مزدوجأحمد البشري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 172052302/09/14 31 مزدوجمصطفى الفنازي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172052802/09/14 31 مزدوجالفاطمي نور الدين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172057602/09/14 31 مزدوجرضوان الحيمر

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172065302/09/14 31 مزدوجالخلفي العربي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 172067002/09/14 31 مزدوجكريمة الكشادي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 172067602/09/14 31 مزدوجاللطيفي فاطنة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172076302/09/14 31 مزدوجمصطفى العطاري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 172076802/09/14 31 مزدوجالشكدالي الحداد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172079202/09/14 31 مزدوجأمال النباكي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172126302/09/14 31 مزدوجتورية لغليمي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 172131302/09/14 31 مزدوجسميرة لعسري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 172137502/09/14 31 مزدوجمحمد ماجدي
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172137702/09/14 31 مزدوجمليكة مجيدي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 172144702/09/14 31 مزدوجعبد الرحمان موبسيط

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172149702/09/14 31 مزدوجناشط عبد الوهاب

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172152802/09/14 31 مزدوجادريس نيفل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 172165702/09/14 31 مزدوجامحمد رضوان

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172181802/09/14 31 مزدوجمينة الصوفي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 172194902/09/14 31 مزدوجالزيتوني ياسمين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: مديونة 126882512/09/02 30 مزدوجاعقا صباح

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 168188304/09/12 29 مزدوجبشرى العماري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 168206604/09/12 29 مزدوجعزيز بلفاسى

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 168241504/09/12 29 مزدوجشاكر  سفيان

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 168285204/09/12 29 مزدوجعبدالعالي الكشني

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 168309504/09/12 29 مزدوجموراد الناهى

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 168450604/09/12 29 مزدوجيوسف زايود

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: ورزازات 168454104/09/12 29 مزدوجزكرياء ازوانات

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 171748403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة الشرقاوي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 171795003/09/13 28 مزدوجااقريشي سعيد
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 171804503/09/13 28 مزدوجعز الدين الرصفي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 171812403/09/13 28 مزدوججلل فقيري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 171820803/09/13 28 مزدوجيوسف حاضر

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 171853003/09/13 28 مزدوجلعناد عماد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 158350005/09/11 27 مزدوجمعاد الهنشير

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 171963402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجزاكية عبد الوارث

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172001902/09/14 21 مزدوجبن حابة محسن

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 172014302/09/14 21 مزدوجفاطمة الزهراء بوكل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172066802/09/14 21 مزدوجياسين الكحل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172097702/09/14 21 مزدوجزهير حدوش

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 172112002/09/14 21 مزدوججابر رضوان

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 172181302/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة السليماني

إقليم: الصويرةإقليم: كلميم 35935217/09/90 185 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيم عبد الجليل

إقليم: الصويرةإقليم: العرائش 73484216/09/93 141 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز بنموسى

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 74456516/09/93 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكبير عطفي

إقليم: الصويرةإقليم: خنيفرة 115897216/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالقاسمي خديجة

إقليم: الصويرةإقليم: الحوز 111476316/09/97 128 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الناصري

672



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الصويرةإقليم: سطات 73907616/09/93 121 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد العوني

إقليم: الصويرةإقليم: كلميم 76541316/09/91 120 أقدمية 20 سنةمزدوجصبان عبدالرحيم

إقليم: الصويرةعمالة: سل 37937817/09/90 116 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الداصر

إقليم: الصويرةإقليم: قلعة  السراغنة 104421816/09/96 96 أقدمية 12 سنةمزدوجايمان باجديكان

إقليم: الصويرةإقليم: الحوز 123589206/09/01 85 مزدوجمنصور حلم العباسي

إقليم: الصويرةإقليم: الرشيدية 126705304/09/02 73 مزدوجحميوي حميد

إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 74364916/09/93 71 مزدوجمحمد اخياظ

إقليم: الصويرةإقليم: زاكورة 154977101/01/10 69 مزدوجعائشة  الكريني

إقليم: الصويرةإقليم: آسفي 126513904/09/02 67 مزدوجشكرتاه سهام

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 158137502/09/10 53 مزدوجاوموماد  يمنة

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 158026002/09/10 49 مزدوجشفي محمد

إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 158369505/09/11 46 مزدوجعبد الرحيم الحيرش

إقليم: الصويرةإقليم: اليوسفية 158374605/09/11 46 مزدوجسعاد المسكالي

إقليم: الصويرةإقليم: زاكورة 168355204/09/12 45 مزدوجياسين كماش

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 158274005/09/11 43 مزدوجايت ايكن  الحسن

إقليم: الصويرةإقليم: طاطا 158344905/09/11 43 مزدوجعيسى البعقيلي

إقليم: الصويرةإقليم: وادي الذهب 21374416/09/85 42 مزدوجعبد العزيز برعي
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إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 154885002/09/09 40 مزدوجبوحلي  عصام

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 171866202/09/13 38 مزدوجحكيمة معضورة

إقليم: الصويرةإقليم: سيدي بنور 168181704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم امشة

إقليم: الصويرةإقليم: الحوز 168208304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخولة  بلوط

إقليم: الصويرةإقليم: ورزازات 168224104/09/12 35 مزدوججمال بوديار

إقليم: الصويرةإقليم: ورزازات 168424904/09/12 35 مزدوجالمهدي صابر

إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 172113202/09/14 31 مزدوججرويض محمد

إقليم: الصويرةإقليم: ورزازات 168348704/09/12 29 مزدوجالحسن جعفري

إقليم: الصويرةإقليم: تاونات 171670503/09/13 28 مزدوجاعشاري      سومية

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 168248304/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة الدكني

إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 168405804/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة اوعل

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 168270004/09/12 25 مزدوجعبد ا البشناوي

إقليم: الصويرةإقليم: أزيلل 171960902/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجأولعيد علمي

إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 172181002/09/14 21 مزدوجلحسن اسكري

إقليم: الصويرةإقليم: اليوسفية 171968702/09/14 18 مزدوجحسن اغايو

إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 175195902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة أيت محاند

إقليم: الصويرةإقليم: الحوز 175255902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنة العال
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إقليم: الصويرةإقليم: الحوز 175264902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزهيرة الغاشي

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 175285902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى المرابيط

إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 175349802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة الناجي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 17677316/09/82 245 أقدمية 20 سنةمزدوجاطلسي احمد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 17539611/10/82 239 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالعالي كدويني

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 23886217/09/84 233 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر اقسبي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 23927317/09/84 233 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الصمد التباعي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 20850221/09/83 231 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الواحد المدغري

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 97787816/09/82 227 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة الموجيبي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 24037117/09/84 223 أقدمية 20 سنةمزدوجإدريس عابر

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 20499021/09/83 221 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد سعيد المهتدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 23738417/09/84 217 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد نزيه

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 17689921/09/83 211 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد مرساوي

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 23852417/09/84 211 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى زيز

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 20498821/09/83 197 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد المحفوضي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 23732817/09/84 197 أقدمية 20 سنةمزدوجمبارك لكحيري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 23930316/09/84 197 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن ايت العسري
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عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 26997016/09/85 197 أقدمية 20 سنةمزدوجسي محمد هاشم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 68949316/09/80 197 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد السويردي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 20571221/09/83 195 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف المزوكي

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 23672517/09/84 191 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى إجاء بن أحمد

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 26981116/09/85 191 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم ايت بن عائشة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 28812516/09/86 191 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرزاق بلحبيب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 69513316/09/80 191 أقدمية 20 سنةمزدوجمولي احمد بوفطحل

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 94276917/09/79 188 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة بلعروسي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 12971612/11/79 187 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم املح

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 23945817/09/84 187 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بوعمران

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 37786017/09/90 187 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكلريم الطراف

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 34893816/09/89 185 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالجليل    بادر

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 70717016/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة مرتسيم

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 72578616/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكبير زمهي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 66534817/09/79 184 أقدمية 20 سنةمزدوجالجد محمد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 23936517/09/84 183 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد المرموق

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 77522616/09/91 183 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين سلماوي
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 97857516/09/82 183 أقدمية 20 سنةمزدوجصباح العالم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 23932416/09/84 181 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن بلهواري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 37886117/09/90 181 إلتحاق بالزوجمزدوجأسير جميلة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 37853117/09/90 179 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا غنباز

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 17495721/09/83 177 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ابومجد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 20358521/09/83 177 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن الجمري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 21657716/09/85 177 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى ولد هويس

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 71947416/09/92 177 أقدمية 20 سنةمزدوجأمينة المعترف

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 72401016/09/92 176 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية ياصر

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 17537621/09/83 175 أقدمية 20 سنةمزدوجمولي الحسن الحشمي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 28829116/09/86 175 أقدمية 20 سنةمزدوججمال عماد الدين

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 33814116/09/88 175 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى الحمزاوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 20500421/09/83 173 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد فوقجدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 21145016/09/85 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الجليل الفاسكي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 21373916/09/85 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز الباكهوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 35592116/09/89 173 أقدمية 20 سنةمزدوجزهرة المططي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 17707621/09/83 171 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الراضي
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 88663116/09/92 171 أقدمية 20 سنةمزدوججميلة الغرباوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 87826316/09/86 170 إلتحاق بالزوجمزدوجمارية نموس

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 5862716/09/94 169 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين ايت احمد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 21126216/09/85 169 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن هليلي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 21138916/09/85 169 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى ايزل

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 21148416/09/85 169 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله جرني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 23948417/09/84 169 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم اعصافرو

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 25898816/09/85 169 أقدمية 20 سنةمزدوجعابد العمرازي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 31585516/09/87 169 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى بومولى

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 70782516/09/92 169 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى بوحيك

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 77669116/09/91 169 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة المتوكل

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 23934401/10/84 167 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد قسري

عمالة: مراكشإقليم: خريبكة 37819517/09/90 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالعلكي كريم

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 70714116/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجالهواني محمد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 72531016/09/92 167 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الجليل زكرياء

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5669516/09/94 166 إلتحاق بالزوجمزدوجفايزة القفز

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 6039616/09/94 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الشاطري
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عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 17506521/09/83 165 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز المنصوري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 25820816/09/85 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد حسني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 26994616/09/85 165 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف نابير

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 78399416/09/92 165 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد المنصوري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5509416/09/94 163 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد بنعل

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 28868216/09/86 163 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحفيظ الزهريوي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 30317216/09/87 163 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد عادل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 39389821/10/90 163 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيزة ميزو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 72555316/09/92 163 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم القلعاوي

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 21695016/09/85 162 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد أيت الصغير

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5648416/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكبير الروضي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5709116/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله زخير

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 33809016/09/88 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان الكرنصي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 37933217/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد اللطيف بنعباد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 37945817/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الخلفاوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 70658516/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجصالح الحضيري

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 70729216/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحماد بوركبا
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 70791016/09/92 161 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية البزاري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 72391016/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمولي ادريس النبل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 72537816/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الحليم الصديقيين

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 72558016/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الصادق زياتي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 76288316/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالمباركي عبد العزيز

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 77183216/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمينة الشرداوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 77432716/09/91 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان تبجات

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 78707316/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة رفيق

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 83290516/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعائشة لشان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104663616/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة بنعية

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104815116/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد كشكاش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104936716/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد لحميزي

عمالة: مراكشإقليم: طاطا 105013316/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكريم منتصر

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 105043516/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الصمد غزولي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 21677116/09/85 160 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوجمعة بنشلحة

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 33587816/09/88 159 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرزاق مطالب

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 38345717/09/90 159 أقدمية 12 سنةمزدوجعبداللطيف الزمجري
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عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 70723716/09/92 159 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد أيت جبو

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 73922916/09/93 159 أقدمية 12 سنةمزدوجعيد المجيد ابحلي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 6306516/09/95 158 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة عرفاوي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 85386021/09/83 158 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة الخوداري

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 5767116/09/94 157 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم زكار

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 8913916/09/95 157 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية لمحمدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 23937617/09/84 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى ريحان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 35598016/09/89 157 أقدمية 20 سنةمزدوجزهور السايح

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 37841417/09/90 157 أقدمية 20 سنةمزدوجعبداللطيف قدمير

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 74209916/09/93 157 أقدمية 20 سنةمزدوجعامير عبد اللطيف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74961716/09/93 157 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة متراخي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 76290816/09/91 157 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد زائل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 88753216/09/87 157 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزارعي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 104558516/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد الخلدي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104769016/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى معوال

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 73927816/09/93 156 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوتو عبد ا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74975916/09/93 156 إلتحاق بالزوجمزدوجمارية الوليد
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5604116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ايت باعلي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 5896916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالهكاك رشيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6097616/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى بنبجة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 6319816/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد وحمدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6324116/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجحليمة احلوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 6335616/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجرحمة موعطاوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 6342116/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجزينب ايدحمان

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 6387716/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعواطف الصفر

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 9129016/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الله كورفي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 9158716/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجيونس ايت باي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 28824116/09/86 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان ايت فارس

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 35936017/09/90 155 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة امزيلي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 70650516/09/92 155 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى كرداح

عمالة: مراكشإقليم: آسفي 72819801/05/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المطلب بهم

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 74184516/09/93 155 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم أوزو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74955816/09/93 155 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد بابسة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 76534516/09/91 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الصادق تويتيم
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 76846616/09/91 155 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الحراث

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 77813616/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبوناكي علي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 78399516/09/92 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبدالغني الغلف

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104653716/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الهادي امسافر

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104736516/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد النعيم الصويطة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104793616/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجنور الدين شبور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104955616/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ابو الحجار

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 94494017/09/79 154 أقدمية 20 سنةمزدوجربيعة سربوت

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5506416/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجزبيدة شاكر

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5601616/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجفوزية ال خفش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5616216/09/94 153 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد علوان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 6083426/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة بوزبوز

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 37871217/09/90 153 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة مكاك

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 72501916/09/92 153 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد خربوش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74974816/09/93 153 أقدمية 20 سنةمزدوجللة زينب العلوي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 78086516/09/91 153 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة الداهي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104870616/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن الوليدي
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104935016/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد ناجم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 37918317/09/90 152 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف لكلف

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 6253816/09/95 151 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم زكير

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 17517117/09/84 151 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد انطكي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 21120516/09/85 151 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرزاق عبود

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 33408816/09/88 151 أقدمية 20 سنةمزدوجطيببين حياة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 73914016/09/93 151 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بويكروان

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 74048316/09/93 151 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعيد زياتي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74959016/09/93 151 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة الصمدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 76914316/09/91 151 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيدة العلياني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104452216/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجحليمة همشيش

عمالة: مراكشإقليم: شتوكة آيت باها 104726416/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجلفضالي خلوق

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 111727216/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجانتزكا حامد

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 111728816/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجتزل عبد ا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5599116/09/94 150 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة الداكي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 23919417/09/84 150 أقدمية 20 سنةمزدوجمالكة بنان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 70644516/09/92 150 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمدأباضة
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5510516/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد الشاري

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5652016/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بلحبرش

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5656716/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحمان كدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5831316/09/94 149 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد زاند

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 6248316/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم علم

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 6263016/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن بوهللي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6277316/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد البرقي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6396016/09/95 149 أقدمية 20 سنةمزدوجلل جليلة الناصري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 9220116/09/95 149 أقدمية 20 سنةمزدوجحبيبة ايت احماد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 9237016/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحمان ايت ماما

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 21367716/09/85 149 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد عبدلي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 23942417/09/84 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد أوغمي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 26986316/09/85 149 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد المشكاعي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 35658916/09/89 149 أقدمية 20 سنةمزدوججمال برجاني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 37848917/09/90 149 أقدمية 12 سنةمزدوججميلة بلهادي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 37947117/09/90 149 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة الخمادي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 70705116/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجخليل الزاوية
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تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 71945816/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة عينو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 72513816/09/92 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن بوكاش

عمالة: مراكشإقليم: الجديدة 73894516/09/93 149 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد وجيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74920116/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم ايت الفقير

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 76281116/09/91 149 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد الهيبي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 76537616/09/91 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الباسط الغازي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 77604016/09/91 149 أقدمية 12 سنةمزدوجنجاة مسباق

عمالة: مراكشإقليم: زاكورة 104577016/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجبلعكيد محمد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104724216/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم ازهري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104744816/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الله هرماشي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104757916/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعيد الياشري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104771716/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية كندي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 104772816/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالطويل عبد العزيز

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104843016/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد توفيق

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104874516/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرزاق التباتي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104956016/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز الطاهري

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 105283516/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد الحاجب
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عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 111361716/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بوزوار

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111457316/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد لغشيم

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 111485716/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد انفلوس

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 111869816/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجايت محمد عبد العزيز

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 111998616/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالهام ايت اورجلي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111999516/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجليلى مربي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5852616/09/94 148 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدا موطاني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 5609916/09/94 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالله الفركالي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 5942616/09/94 147 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد الفاهم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6256916/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسنية بوناوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 70744016/09/92 147 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة بنباضرييف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 72567516/09/92 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الواحد حميم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74529916/09/93 147 أقدمية 12 سنةمزدوجالمصطفى اورك

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 76464816/09/91 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الجليل ترحم

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 77438516/09/91 147 أقدمية 12 سنةمزدوجإبراهيم الحراك

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 86266521/09/83 147 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة صوياط

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 88236316/09/87 147 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة الزمزومي
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104813316/09/96 147 أقدمية 20 سنةمزدوجلحسن تجغر

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 105215316/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية فيلوج

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 105246416/09/97 147 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة حايدة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111475216/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجنادية حموم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74962716/09/93 146 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة موكوش

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 85365621/09/83 146 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة بوخيمة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6274716/09/95 145 أقدمية 20 سنةمزدوجخالد راغب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 23947217/09/84 145 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغني الضاوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 26992916/09/85 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الغني بنسايح

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 26999316/09/85 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الصمد الشقري

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 33804716/09/88 145 أقدمية 20 سنةمزدوجربيعة معاشو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 35590816/09/89 145 أقدمية 12 سنةمزدوجزهيرة النويني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 39781116/09/91 145 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن مجدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 71829205/10/92 145 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم وكارة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 73485916/09/93 145 أقدمية 12 سنةمزدوجبوادراع  يوسف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 73894016/09/93 145 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد العربي صفراوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74615316/09/93 145 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن اوزال
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74954816/09/93 145 أقدمية 12 سنةمزدوجمارية زهيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 76986416/09/91 145 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى برحو

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 77441816/09/91 145 أقدمية 20 سنةمزدوجفوزية النصفاري

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 111588716/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية وردني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111653516/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجابتسام الدرقاوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 111711416/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجثورية حمال

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 23947917/09/84 144 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز بوسرودن

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 31759216/09/88 144 أقدمية 20 سنةمزدوجبلـــفـقــيـر  فاتحة

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 76625318/09/91 144 أقدمية 20 سنةمزدوجمريمة بن حيون

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6380316/09/95 143 إلتحاق بالزوجمزدوجنافدو هدى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6383816/09/95 143 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة نيدعلي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 38547717/09/90 143 أقدمية 20 سنةمزدوجزهرة بهي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 6069116/09/94 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد قسمي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 9160916/09/95 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجاعطية حميد

عمالة: مراكشإقليم: خنيفرة 39776516/09/91 142 أقدمية 20 سنةمزدوجأوحالي نجاة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 74191816/09/93 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريسي مولي رشيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104487916/09/96 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنير ايت حماني
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 6041616/09/94 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجالهاشمي سمر

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 37898617/09/90 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى صمان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104659916/09/96 141 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بلبركي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 104751716/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجيحيا  المصطفى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111989416/09/98 141 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة فطامي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 23868017/09/84 140 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرزاق التملك

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 28807616/09/86 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي بنشقرون

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 71970616/09/92 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالكريم الجوهري

عمالة: مراكشإقليم: العيون 72504016/09/92 140 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الطيب سمير

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 77615116/09/91 140 أقدمية 20 سنةمزدوجسلمة المزلني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104823516/09/96 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بوحوش

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 104953416/09/96 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحمان لبراج

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111990416/09/98 140 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة تفاف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6385716/09/95 139 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية ميسر

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 27071416/09/86 138 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد صبار

عمالة: مراكشإقليم: طانطان 38005217/09/90 138 أقدمية 20 سنةمزدوجكيدة  عائشة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 39380321/11/90 138 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة البراكات
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عمالة: مراكشإقليم: تنغير 71818318/09/92 137 أقدمية 20 سنةمزدوجالبهجاوي يوسف

عمالة: مراكشإقليم: العيون 20367121/09/83 136 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى مرماد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 66463416/09/79 136 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الغني النخيلي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 104842716/09/96 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف بلعشية

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 115470616/09/99 136 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام الرواك

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104865616/09/96 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغني مسعود

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 104780216/09/96 134 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الحفيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111475716/09/97 134 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام اتجا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115477216/09/99 134 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية حبيبي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6251116/09/95 133 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الطافلي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 8972216/09/95 133 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف دومتي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104888916/09/96 133 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام هدنة

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 115896516/09/99 133 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرزاق  صابيري

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 6430316/09/95 131 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز امعلى

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 104785916/09/96 131 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد أيت حمو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115503516/09/99 131 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام بو نيت

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115507716/09/99 131 إلتحاق بالزوجمزدوجللسعاد ايت سي احمد
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عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5668416/09/94 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الفتاح الوالي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 70702716/09/92 130 أقدمية 20 سنةمزدوجحليمة رشيد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 74197316/09/93 130 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد أميل

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 77600616/09/91 130 أقدمية 20 سنةمزدوججميلة كليم

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 78386016/09/91 130 أقدمية 20 سنةمزدوجخدوج السلحومي

عمالة: مراكشإقليم: العيون 94460517/09/79 130 أقدمية 20 سنةمزدوججبوري لطيفة

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 73790216/09/93 129 أقدمية 20 سنةمزدوجمصباح مولي علي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 111994516/09/98 129 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام يزن

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 112210916/09/98 129 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة سهير

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 117291306/09/00 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوبكر عاديل

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 117384306/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة أعراب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6398916/09/95 128 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية موقيت

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 24079917/09/84 128 أقدمية 20 سنةمزدوجعباس مرحب

عمالة: مراكشإقليم: وادي الذهب 28805516/09/86 128 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن الزنداوي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 70640416/09/92 128 أقدمية 20 سنةمزدوجفتيحة أيت مسعود

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 78398716/09/92 128 أقدمية 20 سنةمزدوجصباح الهيمص

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 112340516/09/98 128 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية بويحياوي
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 115495116/09/99 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد شميعة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117760006/09/00 128 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان لغري

عمالة: مراكشإقليم: زاكورة 115807416/09/99 127 إلتحاق بالزوجةمزدوجكريم عبد الرحمان

عمالة: مراكشعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 23989916/09/84 126 أقدمية 20 سنةمزدوجسعاد المستظرف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 112000116/09/98 126 إلتحاق بالزوجمزدوجزهيرة بوخاري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115503116/09/99 126 إلتحاق بالزوجةمزدوجنزار البركة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117552406/09/00 126 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة الجهراوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 76635516/09/91 125 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد المنبهي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104887616/09/96 125 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم صبيح

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111995016/09/98 125 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية اللوى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115458316/09/99 125 إلتحاق بالزوجةمزدوجخاليد مضهور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6030016/09/94 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الحيمر

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 9172816/09/95 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز فاتيش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 17519521/09/83 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرزاق شكراوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 23732617/09/84 124 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد السلم الطويل

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 38309017/09/90 124 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة زحان

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 77498416/09/91 124 أقدمية 20 سنةمزدوجمينة ابردوع
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عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 77614816/09/91 124 أقدمية 20 سنةمزدوجزهراء السعدي

عمالة: مراكشإقليم: زاكورة 105001116/09/96 124 أقدمية 20 سنةمزدوجالمستحلي عبد الرحيم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115463816/09/99 124 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة بلكشايري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115471016/09/99 124 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف المراسي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 123828106/09/01 124 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية محفوظ

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111469916/09/97 123 إلتحاق بالزوجمزدوجاسيا كطير

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 111472916/09/97 123 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى بودوان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 112186216/09/98 123 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الغزواني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115489616/09/99 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الخفش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115508916/09/99 123 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى اوتزغيت

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 123524214/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بويمواس

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 35430116/09/89 122 أقدمية 20 سنةمزدوجخديجة طالب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 35883817/09/90 122 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنجلون عبد الجليل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 70650116/09/92 122 إلتحاق بالزوجةمزدوجكريم كتام

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 70710616/09/92 122 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيدة شبان

عمالة: مراكشإقليم: خريبكة 74942616/09/93 122 أقدمية 20 سنةمزدوجعائشة  لعروسي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115505416/09/99 122 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة التلمساني
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 117308606/09/00 122 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة ايت الحاج

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117786406/09/00 122 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية كوبرايم

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 6025016/09/94 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد لمخيد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 6341016/09/95 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد امكايزو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6448816/09/95 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى القزبري

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 117439811/09/00 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجكمال بوتفوست

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117583606/09/00 121 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ايت حمو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140401801/01/02 120 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحكيم بريوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123388706/09/01 119 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء أبو طريق

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123516706/09/01 119 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بوديل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123565406/09/01 119 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة شخماني

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 123687914/09/01 119 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة السباعي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 118080006/09/00 118 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة لهكاك

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123684406/09/01 118 إلتحاق بالزوجةمزدوجعز الدين السايدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123784106/09/01 118 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالم خليفي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6107816/09/94 117 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة أوعمي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 74055216/09/93 117 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة الحراثي

695



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 104725616/09/96 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام البعودي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111991416/09/98 117 إلتحاق بالزوجمزدوجوصال بوشمامة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115488816/09/99 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا كنار

عمالة: مراكشإقليم: خنيفرة 115627416/09/99 117 إلتحاق بالزوجمزدوجالهابي فاتحة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 123970213/09/01 117 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء توتة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126669218/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان فايز

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140436505/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجاغشن نورة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6070316/09/94 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجالسعيد مزين

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 35106116/09/89 116 أقدمية 20 سنةمزدوججبير الحسنية

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74977816/09/93 116 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة كوفال

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115461716/09/99 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد ايت مسعود

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115462216/09/99 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بقير

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 115584816/09/99 116 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المناجي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 117454806/09/00 116 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة الملولي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117764806/09/00 116 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية الغازي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 123958814/09/01 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجطلل عبد اللطيف

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126590618/09/02 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجبدر الكطابي
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عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 126849016/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجمحداد امال

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 33889116/09/88 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجصلح الدين ايت عساس

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117763406/09/00 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجربيع لكريويض

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123573006/09/01 115 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة ظنين

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123632106/09/01 115 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة الهيضار

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123769906/09/01 115 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة جلولت

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126433104/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة بلحضراوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126880304/09/02 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد امين الوادودي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126883504/09/02 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحبيب وليف

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126920304/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة ارضيضات

عمالة: مراكشإقليم: آسفي 5468416/09/94 114 أقدمية 20 سنةمزدوجصباح دردابي

عمالة: مراكشإقليم: تيزنيت 76918016/09/91 114 أقدمية 20 سنةمزدوجايت بنهمو ابتسام

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 123934606/09/01 114 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة السالمي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123966506/09/01 114 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام تمسلي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126513604/09/02 114 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الشعير

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126798404/09/02 114 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة لرموض

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126850118/09/02 114 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة مويح
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عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 111478616/09/97 113 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام بوعين

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 117449011/09/00 113 إلتحاق بالزوجةمزدوجالفرتوتي السعيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 118103506/09/00 113 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الزهيد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 123943314/09/01 113 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى سروية

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126346604/09/02 113 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل ايت عابد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126471004/09/02 113 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة بوعلقة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126722704/09/02 113 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام حمودو

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 126873804/09/02 113 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى نيام

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126965518/09/02 113 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمر طاهين

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5558016/09/94 112 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة عطوف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111477616/09/97 112 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة  الجراري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115472516/09/99 112 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى الطغراء

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115474716/09/99 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحي قطب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115508016/09/99 112 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم المناف

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 5906816/09/94 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمر النقلة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104621816/09/96 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد جدييي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 104810416/09/96 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد العويشقي
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عمالة: مراكشإقليم: الجديدة 105255516/09/97 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجازهيري بوشعيب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111460016/09/97 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضوان الرمتي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 111475016/09/97 111 إلتحاق بالزوجمزدوجزاهرة البوزيدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111480316/09/97 111 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  كبي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115485416/09/99 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين  الرندي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 118071006/09/00 111 إلتحاق بالزوجمزدوجمرزوك سهام

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123829106/09/01 111 إلتحاق بالزوجمزدوجلل نفيسة محمودي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126358318/09/02 111 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى ايت اورجلي

عمالة: مراكشعمالة: أكادير  إدا وتنان 126375204/09/02 111 إلتحاق بالزوجمزدوجزاينة امشغال

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126393604/09/02 111 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية  عساس

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 111467416/09/97 110 إلتحاق بالزوجمزدوجلل نزهة العلوي الهروني

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 111469116/09/97 110 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء قداني

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115484716/09/99 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بامحيل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115500916/09/99 110 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية  جعيط

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123865214/09/01 110 إلتحاق بالزوجمزدوجامل نبابي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 25896816/09/85 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف  حربول

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 111722716/09/97 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الواحد  فرحان
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115473316/09/99 109 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام  حباضي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115502316/09/99 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد  ازبيري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126538218/09/02 109 إلتحاق بالزوجمزدوجعتقة إدباجق

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130617905/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجتريا بوعطير

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130649405/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجوردة ضمير

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130650405/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجدليلة دراك

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 38380017/09/90 108 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة الروم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 86121021/09/83 108 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية اخدام

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115473916/09/99 108 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي اسماعيل ادريسي ابري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117308106/09/00 108 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى ايت الصوابني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126973704/09/02 108 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد السلم تاراي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130628205/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة بومارك

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 130677305/09/03 108 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الكراب

عمالة: مراكشإقليم: ميدلت 130722505/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجغانيمي سعاد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130725905/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة حبيب

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104652516/09/96 107 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد سنمي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 123763514/09/01 107 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء جنوي
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126906704/09/02 107 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان أتكديرت

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117748406/09/00 106 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة لمغاري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126869018/09/02 106 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل الناوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6372416/09/95 105 إلتحاق بالزوجمزدوجتورية الكربا

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 111476216/09/97 105 إلتحاق بالزوجةمزدوجتوفيق زردي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 112000416/09/98 105 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة باحماد

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 112090516/09/98 105 إلتحاق بالزوجمزدوججليلة بديع

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117496206/09/00 105 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية أيت سمكان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 123712014/09/01 105 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى غزالة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126387204/09/02 105 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد أوريك

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130670505/09/03 105 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة البوهي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115496716/09/99 104 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة نبوغ

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 130812505/09/03 104 إلتحاق بالزوجةمزدوجولد عدو عادل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 112202416/09/98 103 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة لكميري

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126828704/09/02 103 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة مثلية

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 136859707/09/04 103 إلتحاق بالزوجمزدوجكنديري فاطمة الزهرة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 8914816/09/95 102 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى لحجوجي
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 71963816/09/92 102 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة نبهة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123980213/09/01 102 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية زكي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126717604/09/02 102 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة اهبيلو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130724305/09/03 102 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة كونان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 111999816/09/98 101 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية ممتاز

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115468216/09/99 101 إلتحاق بالزوجةمزدوج يوسف  امعيلت

عمالة: مراكشعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 117434606/09/00 101 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة بوغابا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117620606/09/00 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الخلوفي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 117872711/09/00 101 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد سدون

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 123404306/09/01 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجلحسن ايت علي الحاج

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123559506/09/01 101 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية شنوفي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126330518/09/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجسميحة ابوسعود

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126570204/09/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان البغدادي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126974804/09/02 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد طايع

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130585505/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة أزاعري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 130656805/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب العادلي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136742507/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية الراجي
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136772907/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجسحر منال

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136827907/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجالشافعي هند

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 136877907/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة يحيى

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 117386211/09/00 100 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى ابناد

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 123946506/09/01 100 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة سيمو

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 126989604/09/02 100 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء زهوان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 130762105/09/03 100 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية قرصان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136737607/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى الشاكريي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 136784207/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة الناصر

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 136812707/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بكرفاوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126673804/09/02 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد عادل فروال

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 130832105/09/03 99 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى اسعادي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 115487716/09/99 98 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة  الحنكوسي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 117300406/09/00 98 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة بناني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126586404/09/02 98 إلتحاق بالزوجمزدوجالكارع اسماء

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140432305/09/02 98 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى التويج

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 76219016/09/91 97 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة القالي
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 118068406/09/00 97 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الصمد مصلوحي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 118076906/09/00 97 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة ملطوفي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136774007/09/04 97 إلتحاق بالزوجمزدوجحجيبة مرغاط

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 104670716/09/96 96 إلتحاق بالزوجمزدوجلل بشرى العبقري الدريسي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123845306/09/01 96 إلتحاق بالزوجمزدوجمصباح الهام

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 112096616/09/98 95 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة حيداس

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 117927206/09/00 95 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة لشكر

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6464616/09/95 94 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية قروان

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 111762016/09/97 94 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى السبتي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115484416/09/99 94 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة كورو

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 117352606/09/00 94 إلتحاق بالزوجةمزدوجبرومي عادل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117841006/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة مغراوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126529304/09/02 94 إلتحاق بالزوجمزدوجشعاع شوقي النظيفي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 139921507/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء أمراوزى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104953716/09/96 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي عبد الجليل معتصم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111472716/09/97 93 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الدفالي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115500616/09/99 93 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية تعديت
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مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117417206/09/00 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنصف بلوكدية

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 118013206/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة صيو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123791006/09/01 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام كلون

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 127004718/09/02 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجزيان يوسف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 136739907/09/04 93 إلتحاق بالزوجمزدوجالداب سناء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 139908007/09/05 93 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اضرضور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140004007/09/05 93 إلتحاق بالزوجمزدوجالوردي كوثر

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 112097116/09/98 92 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة ناصري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117427611/09/00 92 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى بولعمايل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117865206/09/00 92 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء ويدار

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 117973506/09/00 92 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف تيتاوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123438106/09/01 92 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز أنفلوس

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 139948507/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجهند بوعلي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 140026907/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجشروق الهديلي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140069207/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجلل أمل نهوان

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 117497406/09/00 91 إلتحاق بالزوجمزدوجهند علوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123985306/09/01 91 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الزيراوي
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مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126862104/09/02 91 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية نبيل

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 140100307/09/05 91 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة سريدي

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 105276116/09/97 89 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة البوعناني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126992604/09/02 89 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة زاويان

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 139943707/09/05 89 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بنقرعاش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111998716/09/98 88 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم موسى

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 112088516/09/98 88 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة الطيوبي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123613306/09/01 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الله الفلتي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126362504/09/02 88 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة اكحل العيون

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130838405/09/03 88 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة سعود

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136820607/09/04 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجزكرياء بن ازيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126585218/09/02 87 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية  الفيريتي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 112032416/09/98 86 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى عيطور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126530404/09/02 86 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز الشتاوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126624104/09/02 86 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد المجيدي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 136862807/09/04 86 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام لفحل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115480816/09/99 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية قدوري
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115637616/09/99 85 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة أبو دهاج

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126633501/10/02 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالموسع وديان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126959304/09/02 85 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة الصوابني

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 136786507/09/04 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالنميرة بيان

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 140100507/09/05 85 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة طاغيرة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140166606/09/06 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالتهاميم ابتسام

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111988716/09/98 84 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى بنالشيخ

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117743106/09/00 84 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة ادالحسن

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126476604/09/02 84 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بو ضاوش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130554905/09/03 84 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد أشاوش

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 139978507/09/05 84 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة العسري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140056207/09/05 84 إلتحاق بالزوجمزدوجوسيلة محمود

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111743816/09/97 83 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة السفياني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117312506/09/00 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز عطراوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123632406/09/01 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي الشريف الهللي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126552304/09/02 83 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء العبيد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126841604/09/02 83 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء مجيك
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مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140403101/01/02 83 إلتحاق بالزوجمزدوجلخزامي كريمة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 111536216/09/97 82 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية ناجي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 112018416/09/98 82 إلتحاق بالزوجةمزدوجتوفيق بوهريم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115504416/09/99 82 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة العكراش

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 123845414/09/01 82 إلتحاق بالزوجمزدوجمونة المصباح

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126976418/09/02 82 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العاطي تمهال

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 123962214/09/01 81 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام توفيق

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126398218/09/02 81 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء عياض

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126619118/09/02 81 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين الكينة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 126881404/09/02 81 إلتحاق بالزوجةمزدوجفيصل وهمان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126978204/09/02 81 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة تركاني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130566316/09/03 81 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام أيت الرامي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130566505/09/03 81 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ايت سعيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140000407/09/05 81 إلتحاق بالزوجمزدوجوصال العباسي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115465016/09/99 80 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة التاقي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126949004/09/02 80 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى صبراوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 139935707/09/05 80 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى بلحجام
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مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117786506/09/00 79 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة كوكاش

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126491118/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء بولغزالت

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 123592314/09/01 78 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة العيساوي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 126453104/09/02 78 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بنموسى

عمالة: مراكشإقليم: آسفي 6326316/09/95 77 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة فوزي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115487516/09/99 77 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية ماخشان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115612216/09/99 77 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة اجواهري

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 123642606/09/01 77 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الكريمي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126327112/09/02 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجأبوعمران مولي شفيق

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126436204/09/02 77 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بلعروشي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 126653704/09/02 77 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة الرامي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126855312/09/02 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا مريد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130762905/09/03 77 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى القطني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130812805/09/03 77 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة أوفا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 136786107/09/04 77 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة نوري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140017407/09/05 76 إلتحاق بالزوجمزدوجلل مريم كوكني

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 140488005/09/07 75 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الفريدي
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عمالة: مراكشإقليم: الفقيه بن صالح 112082216/09/98 74 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب محايح

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140185006/09/06 74 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر السلماني

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 140606012/02/08 73 إلتحاق بالزوجةمزدوجأزرعي إدريس

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 37789017/09/90 72 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية العلوي السماعلي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136879607/09/04 72 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء زعيط

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140043007/09/05 72 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة خطب

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 140154606/09/06 72 إلتحاق بالزوجةمزدوجأسكالي سعيد

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 123875106/09/01 71 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية نفيل

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 139911307/09/05 71 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة ايت علل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 139914807/09/05 71 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية ايت سالم

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 123739006/09/01 70 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد حسانات

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123806206/09/01 70 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء لحساسني

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 140093407/09/05 70 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر ساقي

عمالة: مراكشإقليم: النواصر 111379616/09/97 69 إلتحاق بالزوجمزدوجمونة لعتيق

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111464316/09/97 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجسفيان الطويل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117746511/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجلخميلي حفيظة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123404006/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة ايت احماد
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مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126454013/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بن نقرو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126495918/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بونيت

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126773104/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد خويا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126904018/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجأرحو فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126994704/09/02 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجياسين الزدكي

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 136733907/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى الدشري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140080307/09/05 69 إلتحاق بالزوجمزدوجللة امينة وركات

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 140159806/09/06 69 إلتحاق بالزوجمزدوجناجية بلمجدوب

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140190706/09/06 69 إلتحاق بالزوجمزدوجام كلتوم لمرابطي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140599416/02/08 69 إلتحاق بالزوجمزدوجللة مليكة الموجيبي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 118014906/09/00 68 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد المجيد سعيد

عمالة: مراكشإقليم: آسفي 123425314/09/01 68 إلتحاق بالزوجمزدوجلل أسماء العلوي السماعيلي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123661406/09/01 68 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة المختاري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130625405/09/03 67 إلتحاق بالزوجةمزدوجمروان بيه

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140159506/09/06 67 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان   بلقايد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154830303/12/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجبنباعة فتيحة

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 126992404/09/02 66 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة زنزون
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130629405/09/03 66 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بونفور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140032507/09/05 66 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة اوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140178306/09/06 66 إلتحاق بالزوجمزدوجالهنوي حسناء

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 140499205/09/07 66 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى ساكن

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 117511406/09/00 65 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية بنسلم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 136757207/09/04 65 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اللحياني

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140460305/09/07 65 إلتحاق بالزوجمزدوجالشيخاني فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140483605/09/07 65 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم كنينو

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 130776705/09/03 64 إلتحاق بالزوجمزدوجبهية لغزيل

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 139915207/09/05 64 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم ايت الطالب

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140155206/09/06 64 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء الباز

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140446205/09/07 64 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبداللطيف امزوز

عمالة: مراكشإقليم: العيون 115460716/09/99 63 إلتحاق بالزوجمزدوجحورية بن السابق

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126730704/09/02 63 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة إدمنصور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123918206/09/01 62 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان غوات

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126494804/09/02 62 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد  بومري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 130625706/09/03 62 إلتحاق بالزوجمزدوجبوجنان سناء
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عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 136853707/09/04 62 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى كشطوط

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140025007/09/05 62 إلتحاق بالزوجمزدوجاكرام الهركال

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117604411/09/00 61 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام  العبسي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 130667003/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى البهلولي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 139911107/09/05 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد ايت تكديرت

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140600216/02/08 61 إلتحاق بالزوجمزدوجفائز مينة

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 154896802/09/09 61 إلتحاق بالزوجمزدوجالعميري ساكنة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 155005418/01/10 61 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة بوزوكاوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140199506/09/06 60 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة صاليحي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140642005/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام  بلعاد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140675205/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجدليلة الفاطمي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 154932202/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجبرير جليلة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154950102/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان الفاسي

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 155002801/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بلل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 155007701/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال   الشد

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 136756307/09/04 59 إلتحاق بالزوجمزدوجلبناء الكناني

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 154947302/09/09 59 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة إندى
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 154949902/09/09 59 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بنديدان

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 154961002/09/09 59 إلتحاق بالزوجمزدوجهرار فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 123648106/09/01 58 إلتحاق بالزوجمزدوجزهيرة الكيساني

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 139956807/09/05 57 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بورزمات

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115504716/09/99 56 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية قالون

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140487105/09/07 56 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء لمرابط

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140708405/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة حدوفان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126979404/09/02 55 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الطوالي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140160306/09/06 55 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى بنعفيتو

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 140165506/09/06 55 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بوسكري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140600316/02/08 55 إلتحاق بالزوجمزدوجودعة مينة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140652905/09/08 55 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة بوكرين

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6395716/09/95 54 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بن حمزا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126830818/09/02 53 إلتحاق بالزوجمزدوجامل مشكور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130660605/09/03 53 إلتحاق بالزوجمزدوجالعلوي أسماء

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 140171806/09/06 53 إلتحاق بالزوجمزدوجضرقاوي فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 155098401/01/10 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحند اوبلل
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 157986202/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجارقية أمحداق

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 157996902/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بحنض

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 37894917/09/90 52 إلتحاق بالزوجمزدوجلغلم عائشة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126857504/09/02 52 إلتحاق بالزوجمزدوجهند المستنجدي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 130817105/09/03 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة ولــد لشهب

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 140020807/09/05 52 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء حفيظ

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140403005/09/02 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين المنصوري

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 154957402/09/09 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالشناق حفصة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 157971302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجعبد الصمد سناء

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 157984202/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء  الهبوص

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 157999602/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة بطراح

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158043502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الفتحي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158054802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال المالكي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 158104702/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجليلة لهسوسة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158139802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان اوزمان

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158153802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة السليماني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130547505/09/03 51 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة أعطار
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140202606/09/06 51 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرا   مصباح

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 154950702/09/09 51 إلتحاق بالزوجمزدوجدليلة اليمامي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158051202/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجالقادري مينة

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 158155402/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة تعلتي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 74083416/09/93 50 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة شاهيد

عمالة: مراكشإقليم: شتوكة آيت باها 130562705/09/03 50 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء ايت علل

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115609416/09/99 49 إلتحاق بالزوجمزدوجالباتول زين عبيدين

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154928302/09/09 49 إلتحاق بالزوجمزدوجبوكدي نزهة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154949102/09/09 49 إلتحاق بالزوجمزدوجايت  ناصر  فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104954116/09/96 48 إلتحاق بالزوجةمزدوججبران مولي عبد العزيز

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 140507705/09/07 48 إلتحاق بالزوجمزدوجأيت العطار ثورية

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 154886802/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجالسراج اسماء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154932402/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بوسير

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 155046901/01/10 48 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة فقير

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158023702/09/10 48 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام شنطيط

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 158067902/09/10 48 إلتحاق بالزوجةمزدوجالرفيعي محمد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154887602/09/09 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجوهيب محمد
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154931602/09/09 47 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان أيت يحيى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154949002/09/09 47 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية أيت الحاج

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154979001/01/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجأيت الصغير نادية

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 111466716/09/97 45 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان  اهل  المصلح

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 130659905/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية العلوي الفلس

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 130832905/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجصابري   سعيدة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 136715807/09/04 45 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة بيتي

عمالة: مراكشإقليم: القنيطرة 140054807/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء معضم

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140067507/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام متقي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140459405/09/07 45 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء شعبان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158043702/09/10 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالفزازي أمل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158309205/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجفاضمة  بنهموش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158348205/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الكرني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168105301/01/12 45 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى شرقاوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 139920807/09/05 44 إلتحاق بالزوجمزدوجآمنة بال أميزميز

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158032202/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر الظريف

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158052502/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالخلفي دنيا
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158272905/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب ايت بويعلي

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 158289205/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة أوراغ

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158308505/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجبن الفلح مريم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158319305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال بويهوكن

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158367305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الحديوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158418405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجسحر كرمي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158430605/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة لهمامنة

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 158495405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام وعزيز

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168095801/01/12 44 إلتحاق بالزوجمزدوجزهيرة بنجدو

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 158095802/09/10 43 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء كريم

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 158310505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياءبنساعد

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 158422305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجخلوفي جليلة

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 158449505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء محسين

عمالة: مراكشإقليم: شفشاون 158472505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الرياني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154950602/09/09 42 إلتحاق بالزوجمزدوجرفيقة العقري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158094602/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة قيسوني

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136774107/09/04 39 إلتحاق بالزوجمزدوجمركوم سهام
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123730106/09/01 38 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة حمدي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154962402/09/09 38 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة الصافي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158342005/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجالدومي فتيحة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158396305/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى حفاري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168303804/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجالهناوي فاطمة الزهراء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168157104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة عبو

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168175704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم ايت وكريم

عمالة: مراكشإقليم: خنيفرة 168214704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجابن  مرزوق منى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168285704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالكرومي فضة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168292504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفردوس المحمدي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 168453004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالزين فاطمة الزهراء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117503311/09/00 35 إلتحاق بالزوجمزدوجاسرار اسير

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168192504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى عثماني

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168211904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبن عبو نزهة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168278904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة الهلبوني

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 168330104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحب الريح لطيفة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168362404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة قهيش

719



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشعمالة: أكادير  إدا وتنان 158214602/09/10 34 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد كندول

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158318405/09/11 34 إلتحاق بالزوجمزدوجبوحليل فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158364005/09/11 34 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية البوفسيوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168155402/09/11 34 إلتحاق بالزوجمزدوجزرودي رشيدة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168219204/09/12 33 إلتحاق بالزوجمزدوجبستيري زينب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111835616/09/97 32 إلتحاق بالزوجةمزدوجخرو  مونير

عمالة: مراكشعمالة: إنزكان ايت ملول 123683606/09/01 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة السحياوي

عمالة: مراكشإقليم: النواصر 136826607/09/04 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبرغوث حاجبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168094401/01/12 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبن اعراب حفيظة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158451505/09/11 31 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة المرابطي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171827803/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد حسان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171899603/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجوردة العلوي لل صفية

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140200006/09/06 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء القرسي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140757205/09/08 30 إلتحاق بالزوجمزدوجلل ا سما ء  تشا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158106502/09/10 30 إلتحاق بالزوجمزدوجحجيبة لمحسن

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158213102/09/10 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالعبيدي فاطمة الزهراء

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158283705/09/11 30 إلتحاق بالزوجمزدوجتورية عمار
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ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168221904/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة بوعناني

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 168393004/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجموجان رابحة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171716003/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعياد سميرة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 171926903/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجتقي أحمد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154923602/09/09 29 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة الميضاوي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 155053901/01/10 29 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى كميح

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158276405/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة ايت تكانت

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168332204/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية حكوش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171745203/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجشمس الدين لطيفة

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 171814503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجكنزة الفتوك

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171868903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء مجد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 171908003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة رضى

عمالة: مراكشإقليم: زاكورة 171908703/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد رشدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158068102/09/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة الرقبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158271405/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء عيسى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158308905/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء بنحميدة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158323905/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجمونى بوريش
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168084401/01/12 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى أيت موح

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168249804/09/12 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام دموني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171723803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالبيطار مونية

عمالة: مراكشإقليم: شفشاون 171726803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجشادية بوشفرى

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 171757203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا ديان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171850403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح خوبا

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171871103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجمرموشي فاطمة زهراء

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 171895403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام وديعي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154949402/09/09 27 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال عنترة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158104502/09/10 27 إلتحاق بالزوجمزدوجلحسيني الحسنية

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 171691803/09/13 27 إلتحاق بالزوجمزدوجعمور زينب

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158029602/09/10 26 إلتحاق بالزوجمزدوجدلل سناء

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158308605/09/11 26 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بن الخو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168199504/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء البهلوي

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 168384104/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجمرعوش  فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158000802/09/10 25 إلتحاق بالزوجمزدوجبلمعلم  لطيفة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171663303/09/13 24 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام عباسي
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 172037602/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجنور الهدى الدويسي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158273005/09/11 23 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى ايت بوزية

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158296505/09/11 23 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء بشار

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 171971802/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجايت بن علي محمد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 171988502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة أيوب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 172027602/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجشرفي ليلى

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 172084902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة الترغي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 172087902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  فايق

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 172137402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة مجدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 172167102/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجخاليد رمزي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 172180502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالسيفر وفاء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 172189402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوج بشرى   تسعد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 155054207/09/09 22 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة  كزر

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 172175602/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسلمي ايمان

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 172176302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة  صمود

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 172189302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة تروح

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158310005/09/11 21 إلتحاق بالزوجمزدوجبديعة بنميسة
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 171971602/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجايت باجا رقية

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154974701/01/10 19 إلتحاق بالزوجمزدوجافكال خديجة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 172112602/09/14 19 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة  جكري

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 158352505/09/11 17 إلتحاق بالزوجمزدوجمنار القبلي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175368202/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجالساعيد خدوجة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175221502/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحكيم بن دراعو

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175233202/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجبوكداش سعاد

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175273802/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجالقسمي سناء

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175328802/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة لغلغ

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175349302/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الراشيقي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175349402/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجالزوهرة انعنيعة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175372002/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزالدين سماوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158113402/09/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة محفوظ

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158137102/09/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجأمزوز رابحة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158481605/09/11 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الصنهجي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168410504/09/12 15 إلتحاق بالزوجمزدوجوكدال اسماء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175213702/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجباحسو مريم
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175229002/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة بنزين

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175245702/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجشغام سامية

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175298402/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر اكويكة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175306902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية حميتو

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175344402/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة مربي

عمالة: مراكشإقليم: آسفي 140635105/09/08 14 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة أطرحي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175217602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزهيرة بشارة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175218502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجكنزة بالعسولي

عمالة: مراكشإقليم: تاونات 175271902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة الجخليط

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175279302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالمروبل مريم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175296502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبدرة كلل

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 175305502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء حساني

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175305702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجباهية حسيكي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175311302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى اغيدي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175313902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهرة جللي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175319702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية القسماوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175367502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة روغي
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175385302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى زاحف

إقليم: الرحامنةإقليم: سيدي بنور 5652316/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكبير  ساجد

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 117943806/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الله معقاق

إقليم: الرحامنةإقليم: ورزازات 123967013/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا طيطيشي

إقليم: الرحامنةعمالة: مراكش 83335808/11/93 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكبير ايت بنحيدة

إقليم: الرحامنةإقليم: ورزازات 123448313/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان عسيلة

إقليم: الرحامنةإقليم: آسفي 6105416/09/94 121 أقدمية 12 سنةمزدوجخدوج شقيري

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 115466216/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجسامي الزوين

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 123740314/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن حاتمي

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 126789404/09/02 112 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان لحميزي

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 126862519/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف ناشطي

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 126945204/09/02 111 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة صولج

إقليم: الرحامنةإقليم: السمارة 130631305/09/03 105 أقدمية 12 سنةمزدوجبورواضة أحمد

إقليم: الرحامنةإقليم: أزيلل 136862607/09/04 102 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء لبريني

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 123529706/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجابتسام بولخراس

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 130805005/09/03 101 مزدوجمحمد نجار

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 126534819/09/02 99 مزدوجحفيظة دكير
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إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 130702906/10/03 97 مزدوجمولي الحسن القيهوي

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 139913107/09/05 93 مزدوجمنى ايت لكطيف

إقليم: الرحامنةإقليم: كلميم 112317916/09/98 85 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة شيخي

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 117289906/09/00 85 مزدوجعبد المجيد الدباغ

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 126449204/09/02 85 مزدوجمحمد بنخدة

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 139942407/09/05 85 مزدوجعادل بنكمون

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 140478205/09/07 75 مزدوجسعاد هدروش

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 130566116/09/03 73 مزدوجسفيان أيت رحو

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 111817516/09/97 71 مزدوجعبد الكريم رباع

إقليم: الرحامنةإقليم: سيدي بنور 126963804/09/02 69 مزدوجمراد تابت

إقليم: الرحامنةإقليم: شفشاون 154895002/09/09 69 مزدوجبناية محمد

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 154933302/09/09 69 مزدوجحسناء فرج

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 155041801/01/10 69 مزدوجرشيدة الرايس

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 139903007/09/05 65 مزدوجأنس اعطال

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 139947507/09/05 63 مزدوجامال بلي

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 154976901/01/10 61 مزدوجعائشة فاضل

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 136845007/09/04 59 مزدوجفاطمة حاسي
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إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 154913902/09/09 59 مزدوجبندحان محمد

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 154952002/09/09 59 مزدوجالفاري سهام

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 154886302/09/09 57 مزدوجسكتان محمد

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 155045901/01/10 57 مزدوجفهمي وصال

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 123572106/09/01 53 مزدوجالهام الذاكر

إقليم: الرحامنةإقليم: أزيلل 158462405/09/11 53 مزدوجمحمد ابنمحند

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 140058707/09/05 51 مزدوجلبني معروف

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 158332005/09/11 46 مزدوجعائشة الشتاوي

إقليم: الرحامنةإقليم: أزيلل 136800907/09/04 45 إلتحاق بالزوجمزدوجكلثومة الصالحي

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 140620305/09/08 45 مزدوجحنان عابد

إقليم: الرحامنةإقليم: أزيلل 168402904/09/12 45 مزدوجهند نورالدين

إقليم: الرحامنةإقليم: ورزازات 168432604/09/12 45 مزدوجمحمد السربوتي

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 168440204/09/12 45 مزدوجنجية تنساوي

إقليم: الرحامنةإقليم: آسفي 130593918/09/03 43 مزدوجباري    سناء

إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 158383805/09/11 43 مزدوجادريس الطويل

إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 158426005/09/11 43 مزدوجحمزة كوبي

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 158493405/09/11 43 مزدوجنوال تمزكين
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إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 168128301/01/12 43 مزدوجلل اسماء  حسيني

إقليم: الرحامنةإقليم: تنغير 158479005/09/11 42 مزدوجعبد ا صحراوي

إقليم: الرحامنةإقليم: تارودانت 154899602/09/09 41 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة وموس

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 158038102/09/10 39 مزدوجفاطمة العموري

إقليم: الرحامنةإقليم: ورزازات 158193402/09/10 39 مزدوجالترسافي الحسنية

إقليم: الرحامنةإقليم: سيدي بنور 136817107/09/04 38 مزدوجبكري محمد

إقليم: الرحامنةإقليم: سيدي بنور 140703505/09/08 38 مزدوجامال كوجديحي

إقليم: الرحامنةإقليم: زاكورة 171736303/09/13 38 مزدوجسعيد بورزكي

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 171898503/09/13 38 مزدوجولد اليزيد ضياء الحق

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 171902003/09/13 38 مزدوجربيع عبد الرزاق

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 140658605/09/08 35 مزدوجبوسبني خالد

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 140760705/09/08 35 مزدوجهشام زروال

إقليم: الرحامنةإقليم: الحسيمة 168263504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن العراض

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 168299004/09/12 35 مزدوجهاجر اليزيدي

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 158403605/09/11 33 مزدوجانوار حدوفان

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 171974802/09/14 31 مزدوجايت وحمان خديجة

إقليم: الرحامنةإقليم: زاكورة 172018402/09/14 31 مزدوجأيوب بومهدي
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إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 172024802/09/14 31 مزدوجبديعة شفيق

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 172146102/09/14 31 مزدوجخديجة مويضي

إقليم: الرحامنةإقليم: اليوسفية 171709203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بكاري

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 171675503/09/13 28 مزدوج سارة اكرجوط

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 171740303/09/13 28 مزدوجزهرة بوزة

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 171836903/09/13 28 مزدوجفاطمة اكرام

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 171889403/09/13 28 مزدوج عصماني زهراء

إقليم: الرحامنةإقليم: الحسيمة 140640805/09/08 25 مزدوجكريمة بناني

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 168303304/09/12 25 مزدوجصباح الغزواني

إقليم: الرحامنةعمالة: سل 123825406/09/01 24 مزدوجحنان مبروك

إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 171970402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم احريف

إقليم: الرحامنةإقليم: الحوز 171997202/09/14 21 مزدوجباتي ياسين

إقليم: الرحامنةإقليم: تاونات 172004502/09/14 21 مزدوجسعاد بنبراهيم

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 172120802/09/14 21 مزدوجالعربي خشان

إقليم: الرحامنةإقليم: سيدي بنور 140633905/09/08 14 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة   عريض

إقليم: الرحامنةإقليم: تازة 175275502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب المعيوف

إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 175361402/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى اقشيش
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إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 25840716/09/85 227 أقدمية 20 سنةمزدوجحجوب زيتون

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 20481716/09/84 205 أقدمية 20 سنةمزدوجبوسلم أحمد

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 21388416/09/85 197 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد برتيزة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 27054916/09/86 197 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحمان حجلي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 21653716/09/85 195 أقدمية 20 سنةمزدوجمبارك فكار

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 37835117/09/90 189 أقدمية 20 سنةمزدوجشامة حمدي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 21364216/09/85 188 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعطاري محمد

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 23913816/09/84 187 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الهادي أختيب

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 39221016/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن حاسني

إقليم: آسفيإقليم: تيزنيت 6442616/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الرطابي

إقليم: آسفيإقليم: سطات 6100116/09/94 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمينة كيوكيو

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 37818817/09/90 165 أقدمية 20 سنةمزدوجالصبر المصطفى

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 20503521/09/83 164 أقدمية 20 سنةمزدوجحميمصة عبد الجليل

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 5728516/09/94 163 أقدمية 20 سنةمزدوجنعيمة  اقنديل

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 37876917/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم بلعاطر

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 70728316/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن بوسكوت

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104471516/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحبيبة هبوب
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إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 6328116/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد زغلول

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 6363816/09/95 157 أقدمية 20 سنةمزدوجالسعدية اكرامن

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104481416/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجالبوعناني سيدي محمد

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104558816/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمنير زيهور

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 5835916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الهادي غراسان

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 6025116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكبير كرسوم

إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 6308416/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجمرية مكرم

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 6369116/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام عراض

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 6442216/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوججمال الشاوش

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 74206316/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجنضافة مصطفى

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105240216/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجفاضمة معروفي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 5750916/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كندي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104394416/09/96 153 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح لحجاوجي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104413816/09/96 153 إلتحاق بالزوجمزدوجثرية فهيم

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104501616/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجشعيب بنيفو

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104398216/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجفاطمة لقدح

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 6436316/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالجللي الجمزومي
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إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 6443516/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجسمير نيوار

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 5773916/09/94 146 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسين صديق

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 6443816/09/95 145 أقدمية 20 سنةمزدوجاللردي يوسف

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104931616/09/96 145 أقدمية 20 سنةمزدوجعزيز زيان

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 6434716/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالفدادي عبد الكبير

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 9183316/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكبير رمزوي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 104627316/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الجليل كصارا

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 104879816/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام لغزيلي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105215116/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز خمران

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 105232716/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجياسر قزبر

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105262716/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالصمد الزواني

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105262916/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالزراري يوسف

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105301516/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعماد الشفري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 105328316/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجادريويش مصطفى

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 111837716/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبدر الدين الكراب

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 74209216/09/93 141 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم زرقتي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105273016/09/97 141 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان بنزلك
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إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 112073116/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالطاهري سعيد

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112078816/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجنورة دعوبي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 115585416/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز فهمي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 6093316/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالكبير  التاري

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 23900517/09/84 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحمان بن موسى

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 74418916/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا الليموني

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 112067916/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجقرمادي أحمد

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112068416/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة الشهب

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 112068616/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجفتح ا بلهنا

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 112075116/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجندير الرامي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 112076616/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوججواد لمسوكر

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105238216/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر سلمي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 112078216/09/98 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الورداوي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 115597716/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكبير حافيدي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 115600316/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف الكمري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 16418116/09/82 134 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد المخنطر

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 20363521/09/83 133 مزدوجعبد الله لغنيمي
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إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 104479416/09/96 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمندوحي صلح الدين

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 105240316/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام   السرغيني

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105252416/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان الجمالي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 117384606/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز عرنيبة

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 117537506/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوججلل الدالي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 117988506/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجهديلي عادل

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 5672916/09/94 132 أقدمية 20 سنةمزدوجكوثر الياجيزي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105274616/09/97 132 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف بطاش

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 5761516/09/94 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمنى عدلن

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 105246316/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالزوهرة  امويا

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 105307516/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الناصر دادة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112082416/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالرامي ابراهيم

إقليم: آسفيإقليم: زاكورة 123904806/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجقبلني سعيد

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 123942306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأسماء ساني

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112088016/09/98 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد ريحان

إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 117377106/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسناوي ياسين

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 104952916/09/96 127 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف   بومعليف
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إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 112079716/09/98 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد القادر الماجدي

إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 115781616/09/99 127 أقدمية 12 سنةمزدوجكريم أحميدي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 35488816/09/89 126 أقدمية 20 سنةمزدوجحنافي السعدية

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 6323116/09/95 125 أقدمية 12 سنةمزدوجميلود نوبداني

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112070216/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن   الحر

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 117913806/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجكبيرة هلول

إقليم: آسفيعمالة: إنزكان ايت ملول 126386604/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناء عاوفير

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126396217/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عاتك

إقليم: آسفيإقليم: زاكورة 126494404/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبومي نادية

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126644030/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطنة القوشي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126969016/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالهام التكني

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112076416/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين التاغي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 117767806/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجسهام نيوار

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 117917206/09/00 123 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال   حموني

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 74547916/09/93 121 مزدوجمحمد     حلكان

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 112081316/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحبيبة شحيطاوي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 115602716/09/99 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحاتم صلحي
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إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 123690217/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين الزاهر

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 123980917/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوججليلة   الزو

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126368904/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل علف

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126386304/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة أواري

إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 126591504/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجامينة الحشادي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126723304/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف منتصر

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 6107716/09/94 120 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق الحور

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 105245916/09/97 119 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد مرابيت

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 112216316/09/98 119 أقدمية 12 سنةمزدوجنزهة الهنتاتي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 117632306/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجنورة الوراث

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 123679806/09/01 119 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية  الرائس

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 123848306/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجزكريا   مهيمدة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 35567616/09/89 118 أقدمية 12 سنةمزدوجعتيقة لمزبي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 115586616/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد التاري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115587116/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال لبيبطة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115591816/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد مساعيد

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 115597516/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين حجري
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م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 123654306/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمريم المنصور

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123945306/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العظيم السياري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126439104/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجخلدون بنعبوش

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126625704/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم المنصوري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126680504/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة  افريخة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 130789315/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجصفاء المستاري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115603916/09/99 115 أقدمية 12 سنةمزدوجامهاني لحمادي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115605816/09/99 115 أقدمية 12 سنةمزدوجسعاد كلدي

إقليم: آسفيعمالة: أكادير  إدا وتنان 117582106/09/00 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم اكشيرة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126565717/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجانس العساوي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126711030/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيدة حنزاز

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 104776716/09/96 113 أقدمية 12 سنةمزدوجسناء شهيدي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 70717716/09/92 112 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة نيستري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112070016/09/98 111 أقدمية 12 سنةمزدوجنبيل زيلي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115585216/09/99 111 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم السويلي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115595016/09/99 111 أقدمية 12 سنةمزدوجفدوى     قزبر

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115598716/09/99 111 أقدمية 12 سنةمزدوجمورشيد غيثة
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م. النقط
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نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123700206/09/01 111 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة فريس

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126693804/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجسفيان حدادية

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126696728/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجسفيان حايدي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126860902/10/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجخليل متاكة

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 105263016/09/97 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالكبير البانة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115586716/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجهليل نعيمة

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 115587316/09/99 109 مزدوجسميرة الخياطي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 115608916/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالكريم الطيب

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 117376806/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجهند الهسكوري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 117526706/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجدنيا الشقوري

إقليم: آسفيإقليم: الفقيه بن صالح 117550006/09/00 109 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة الحسني

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123458306/09/01 109 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد أزناكي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126552904/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالشعري أحمد

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126725304/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعثمان اهريمش

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130558005/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعزالدين أفلو

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 130608016/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجبنموينة لطيفة

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130801205/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان النعيمة
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تاريخ

التوظيف
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 104779316/09/96 108 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة عمار

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 115595416/09/99 108 أقدمية 12 سنةمزدوجصباح الغروبي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115607016/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجاكنو فاطمة

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126581504/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجماجدة الفيسي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126825804/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجنجلء مروري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 130560505/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجعهدي حنان

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 130672616/09/03 107 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد الفالوصي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 130675515/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجالكطري هنية

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126461104/09/02 105 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن برقاش

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 112065416/09/98 101 أقدمية 12 سنةمزدوجالفروج عبد الرحيم

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112076716/09/98 101 مزدوجعبد الحق كوكبي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 117860906/09/00 101 أقدمية 12 سنةمزدوجأوشنيد مارية

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117962406/09/00 101 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل الركيزي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 123531906/09/01 101 مزدوجفتيحة بومكاحل

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 123854606/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجادريس موفيد

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126328116/09/02 101 مزدوجعبد الحق أبو العوالم

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126572701/10/02 101 مزدوجعبد ا الباني
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تاريخ

التوظيف
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 97247016/09/81 100 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة بوحياني

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117431006/09/00 100 إلتحاق بالزوجةمزدوجميلود بونسر

إقليم: آسفيعمالة: المضيق - الفنيدق 20634011/09/83 99 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين الشرادي

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 73483116/09/93 99 مزدوجعبد الكريم عفان

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 118084506/09/00 99 أقدمية 12 سنةمزدوجشكري   السرحان

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126681404/09/02 99 أقدمية 12 سنةمزدوجكجدار طارق

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126941330/09/02 99 مزدوجحنان صلحي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 6353416/09/95 98 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء كمال

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126660430/09/02 98 أقدمية 12 سنةمزدوجكريمة السياف

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123735906/09/01 97 مزدوجيوسف هربولي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126760904/09/02 97 مزدوجمنير كرا

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126923404/09/02 97 مزدوجعبدالقادر غيوت

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 126958204/09/02 97 مزدوجامال السنوني

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130607305/09/03 97 مزدوجعثمان بنكرارة

إقليم: آسفيإقليم: بني ملل 112340416/09/98 95 إلتحاق بالزوجمزدوجاحسان بنصالح

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115596616/09/99 95 مزدوجالزهر عيا ر

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117752908/09/00 95 مزدوجلحمر حكيمة
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126389230/09/02 95 مزدوجاسماء اغناج

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126476504/09/02 95 مزدوجإيمان بوضلعة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 130770816/09/03 95 مزدوجنفيسة لغرابي

إقليم: آسفيعمالة: المضيق - الفنيدق 38546117/09/90 94 أقدمية 12 سنةمزدوجبهيجة بلمحجوب

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 112066616/09/98 93 مزدوجزهير الوراري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 115601016/09/99 93 مزدوجهشام اوديلي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117288506/09/00 93 مزدوجابراهيم ابو لحيا

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 117340206/09/00 93 مزدوجمريم بوبرود

إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 117750106/09/00 93 مزدوجلملياني عبد السلم

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117837918/09/00 93 مزدوجمحمد خراز

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 123515806/09/01 93 مزدوجنعيمة بودزيز

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123695406/09/01 93 مزدوجمحمد فدواش

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126368501/10/02 93 مزدوجعزيزة القبة

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126539404/10/02 93 مزدوجمحسن ادحيدح

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126838304/09/02 93 مزدوججيهاد مصاق

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130548405/09/03 93 مزدوجمولي يوسف أبخوش

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 140001107/09/05 93 مزدوجفاتحة البهاوي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 105214916/09/97 92 مزدوجهدى خالدي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112086916/09/98 91 مزدوجكرناط سيف الدين

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117828606/09/00 91 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الجليل خلن

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 123912506/09/01 90 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالنعيم رمضاوي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123686506/09/01 89 مزدوجفاطمة السياف

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123743106/09/01 89 مزدوجسمير حيلمي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 123816406/09/01 89 مزدوجمحمد لباركي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123827406/09/01 89 مزدوجخديجة ماكري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126507004/09/02 89 مزدوجعبدالكريم بوزرود

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130661305/09/03 89 مزدوجعبد الغفور العلواوي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 140098107/09/05 89 مزدوجسلوي همام

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 6323016/09/95 88 مزدوجالطالبي كمال

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 136713307/09/04 87 مزدوجمحسين عطوش

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130611805/09/03 86 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة  بنزينون

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115592616/09/99 85 مزدوجمبارك   هادن

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 115593816/09/99 85 مزدوجهشام رضيوات

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123494206/09/01 85 مزدوججواد بنكبدي
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تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123606806/09/01 85 مزدوجيوسف البراك

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126651404/09/02 85 مزدوجابتسام الراشيد

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126995504/09/02 85 مزدوجعادل       زكري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 127003604/09/02 85 مزدوجرجاء الزوين

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130664605/09/03 85 مزدوجيوسف الطرش

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130667305/09/03 85 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء البحري

إقليم: آسفيإقليم: تطوان 130828805/09/03 85 مزدوجسعاد غرغار

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 140573111/02/08 85 مزدوجامنة بيلل

إقليم: آسفيإقليم: طاطا 115584016/09/99 83 مزدوججكاني فرح

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117762606/09/00 83 مزدوجهناء لباركي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 117771306/09/00 83 مزدوجاحمد وازي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123635106/09/01 83 مزدوجياسين العضلي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126425004/09/02 83 مزدوجهشام الباي التمسماني

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126834004/09/02 83 مزدوجسهام منبر

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 126878004/09/02 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجعكشة  زكرياء

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 140006807/09/05 83 مزدوجغالم السباعي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 123941206/09/01 82 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز سلماني
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 115500216/09/99 81 مزدوجأمينة كريكد

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117520906/09/00 81 مزدوجكريمة البحياوي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130810405/09/03 81 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة وبادو

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 140009407/09/05 81 مزدوجمحمد التجاني

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 117926306/09/00 79 مزدوجكمال لبتوفي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 123576706/09/01 79 مزدوجزهيرة دمسير

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123655406/09/01 79 مزدوجنادية المغراوي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 139996707/09/05 79 مزدوجندى المستعد

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 112082616/09/98 78 مزدوجنبيل       السعيدي

إقليم: آسفيإقليم: وادي الذهب 140084007/09/05 78 مزدوجإسماعيل رجاء

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 115593116/09/99 77 مزدوجنبيل بلغالمية

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117832206/09/00 77 مزدوجاجكوني طارق

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123851506/09/01 77 مزدوجمحسن نور الدين

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126665404/09/02 77 مزدوجمحمد الزياني

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126793904/09/02 77 مزدوجكمال لمليح

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126900504/09/02 77 مزدوجشيماء أولمير

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 130729305/09/03 77 مزدوجأسماء  حينة
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إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 130766205/09/03 77 مزدوجسعاد الشهب

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 136860807/09/04 77 مزدوجنوال المهدول

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 139935007/09/05 77 مزدوجعبد ا بلغربي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 140455105/09/07 77 مزدوجماجدة بطار

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 140512705/09/07 77 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان العتيق الفتوح

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 123767006/09/01 76 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام جفال

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 117323506/09/00 75 مزدوجزهيرة اغندوري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 123649106/09/01 75 مزدوجرشيد الكريمي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 140159606/09/06 75 مزدوجسليمة بالكحيح

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 115606716/09/99 74 مزدوجأرسلن  سمير

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 126479104/09/02 73 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  بوفنزي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126822501/10/02 68 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم مناف

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 130708205/09/03 68 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى السعيد

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 115594316/09/99 67 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام السوفري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 130778505/09/03 65 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالجليل مبرور

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 87821016/09/86 60 إلتحاق بالزوجمزدوجعاتقة البوكيلي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123812806/09/01 60 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة العواد
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إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 130581405/09/03 55 إلتحاق بالزوجةمزدوجاركيزي هشام

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 154874002/09/09 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الناجمي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 158101102/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  اقريبل

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 154874102/09/09 52 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية كارص

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 154875102/09/09 52 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة مستعين

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 126508504/09/02 51 إلتحاق بالزوجةمزدوجكادي   العربي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 130845305/09/03 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسويرتي سحر

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 140033507/09/05 51 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب جلل

إقليم: آسفيإقليم: تارودانت 157973002/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوج السعديةابرامو

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 139963707/09/05 46 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الشبيبة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158002302/09/10 45 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بل

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158079002/09/10 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء حضار

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158357805/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالمفلح   لبنى

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 140197806/09/06 44 إلتحاق بالزوجمزدوجراضية احنشاو

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 157999002/09/10 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسين بروك

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 158126402/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد النجاري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158283305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان علواني
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158446605/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجامحمدي نبيلة

إقليم: آسفيإقليم: الحوز 158486005/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة صبحي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158282405/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجاعليوة زينب

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158435405/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة لسيمي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158483405/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة السهناني

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 158486505/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد سهيلي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 168122501/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة  الزياني

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158018602/09/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم بورزوق

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 158049402/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجالحمامصي نوال

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 158154701/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة سهيل

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 158072502/09/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجفدواش أمينة

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 112067816/09/98 38 إلتحاق بالزوجمزدوجامال كصير

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158330705/09/11 38 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة شوقي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 168089501/01/12 38 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسلمة حبيب

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 140518005/09/07 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبن زكري رشيدة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158360605/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجخليفة العباسي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 168245504/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجالشرقاوي اشراق

748



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

مراكش - آسفي07
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إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 168367204/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة لبتوفي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158406905/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال حسني

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 158420805/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجخابيرفدوى

إقليم: آسفيإقليم: طاطا 168248404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة داه

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 140621905/09/08 35 إلتحاق بالزوجمزدوجاسيا اشديك

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 168234704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب بوسلم

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171830703/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم حميد

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171876703/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة مقداش

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171669303/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسمراء أبونواس

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171684903/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى أخراز

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171702003/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسلطانة باش

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171749803/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجشيهب حياة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171759003/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى الشيكري

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171877503/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة محسن

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171892303/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجوردي    حسنة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171924003/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الطيباوي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171927203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان التاري
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171669003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالكوشية ابو الفتح

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171813703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفرح فتوح

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 171670003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجابزبزة ليلى

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 171719203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بنويني

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 171820103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجكطاهي  ميلودة

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 171868403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجمحبوب لطيفة

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 171904703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية  رجيا

إقليم: آسفيإقليم: تيزنيت 171667903/09/13 27 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية ابركان

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 168257904/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالوزاني زبيدة

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 172092702/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجالفوناس ابراهيم

إقليم: آسفيإقليم: شفشاون 172150402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الناظر

إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 168285104/09/12 20 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيقة الجوهري

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 168325604/09/12 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفراك نادية

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 175224902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب بنضاوية

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175246202/09/15 13 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام شرشبي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 25858216/09/85 227 أقدمية 20 سنةمزدوجسمير معروفي

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 23793217/09/84 165 أقدمية 20 سنةمزدوج  ارفودي الحسن
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إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 8994116/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى الحاجي

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 37751217/09/90 151 أقدمية 20 سنةمزدوجوفاء النازه

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 117828806/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل خلوقي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الجديدة 104461516/09/96 128 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية الرامي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 117455806/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد المكاوي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 123423614/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحليمة اكتف

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 126602104/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجأشرف الحسيب

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 126850004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفؤاد محسن

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 104481216/09/96 121 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة خائف

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 117976606/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد تواجة

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 123521214/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجسفيان بوحفص

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 6175516/09/94 115 مزدوجيوسف كاف

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 140407501/01/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجأمريك أمال

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 126542904/09/02 114 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة ذكران

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 112086316/09/98 109 أقدمية 12 سنةمزدوجموساوي يوسف

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 115610616/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجبالعيشة لطيفة

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 123558606/09/01 107 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الشهب
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إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 126722618/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد احميد

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 126847518/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف موعاوية

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 126854119/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة مرابط

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 126598718/09/02 103 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة الحنفي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 115607816/09/99 101 مزدوجخالد الدرقاوي

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 136768207/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان السبائيس

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 130553805/09/03 97 مزدوجابورضوان ياسر

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 136767507/09/04 91 مزدوجرقية الصيقي

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 123736706/09/01 89 مزدوجرضوان الحارت

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 115607516/09/99 87 مزدوجخليل بليش

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 126727118/09/02 85 مزدوجحسناء ابن الكيحل

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 117290506/09/00 82 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة عدي

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 105279516/09/97 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجمكدول مكدمي

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 123652506/09/01 77 مزدوجعبد الصمد المجيدي

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 117481306/09/00 75 مزدوجغزلن      فتوح

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 117564506/09/00 73 مزدوجعبد الواحد الطيب

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 123657506/09/01 69 مزدوجرشيد المهداوي
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إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 154873302/09/09 69 مزدوجزهيرة الهادي

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 123388614/09/01 62 إلتحاق بالزوجةمزدوجموطيع ابو سعيد

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 157991302/09/10 61 مزدوجفاطمة الزهراء الساهل

إقليم: اليوسفيةإقليم: تنغير 158118802/09/10 61 مزدوجمريم محمدي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 140738905/09/08 55 إلتحاق بالزوجمزدوجوضيح عتيقة

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 158417905/09/11 53 مزدوجنادية كمال

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 168109801/01/12 53 مزدوجالعروسي الزوهرة

إقليم: اليوسفيةإقليم: الحوز 158032802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجزهيرة الشرقي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الحوز 158046502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الكركعي

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 130744305/09/03 51 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة   ادمحند

إقليم: اليوسفيةإقليم: تارودانت 158529601/03/11 51 مزدوجحسناء أرضي

إقليم: اليوسفيةإقليم: تنغير 158136302/09/10 49 مزدوجاسماعيل وليدة

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 154985901/01/10 47 مزدوجعاتق زينب

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 155017501/01/10 47 مزدوجالعمراني خديجة

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 168112501/01/12 46 مزدوجسعاد الغربي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الحوز 168206804/09/12 45 مزدوجبلكارح منى

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 168292204/09/12 45 مزدوجالمسعودي كريمة
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إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 168322804/09/12 45 مزدوجنور الهدى فائز

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 158343705/09/11 43 مزدوجفتيحة العمراني

إقليم: اليوسفيةإقليم: أزيلل 158399205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجامال  حميم

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 158376505/09/11 42 مزدوجالزوهرة الموقيت

إقليم: اليوسفيةإقليم: تارودانت 155032424/09/09 41 مزدوجحكيمة المحفوظي

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 171754103/09/13 38 مزدوجدندون محمد

إقليم: اليوسفيةإقليم: النواصر 117555306/09/00 36 مزدوجسناء المعزوزي

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 168249004/09/12 35 مزدوجحميد ذهبي

إقليم: اليوسفيةإقليم: شفشاون 168262804/09/12 35 مزدوجيوسف العوال

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 168338004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة حربلى

إقليم: اليوسفيةإقليم: العرائش 168377504/09/12 35 مزدوجطارق الوريكة

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 158499805/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجزماح فوزية

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 105217016/09/97 31 مزدوجفؤاد بودركة

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 172098402/09/14 31 مزدوجحليمة حافيض

إقليم: اليوسفيةإقليم: شفشاون 172129202/09/14 31 مزدوجطه الكموري

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 172146202/09/14 31 مزدوجموجاهد عبد القادر

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 168081301/01/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة اكاضيل
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إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 168205204/09/12 29 مزدوجزكرياء بلفحيلي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 171801103/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالخولي     مريم

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 140185106/09/06 28 مزدوجفاطمة قراء النصيري

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 168126401/01/12 28 مزدوجهشام حميدي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 168120901/01/12 27 مزدوجالرابحي  بشرى

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 172077202/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجالكتيري يوسف

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 158042802/09/10 22 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة  الفضبل

إقليم: اليوسفيةإقليم: الحوز 171969002/09/14 21 مزدوجفاطمة الزهراء اكناو

إقليم: اليوسفيةإقليم: الحوز 172156002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة واحمان

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 171940403/09/13 19 إلتحاق بالزوجةمزدوجازريويل خالد

إقليم: اليوسفيةإقليم: زاكورة 175380702/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد توكيل

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 175256502/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد العباسي
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درعة - تافيللت08

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 16384616/09/82 245 أقدمية 20 سنةمزدوجديسير موحى

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 23883501/10/83 185 أقدمية 20 سنةمزدوجحسني علي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 73867016/09/93 179 أقدمية 20 سنةمزدوجتاتي عبد الغني

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 73775816/09/93 171 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمـد بن عائشة سيدي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 73937816/09/93 171 أقدمية 20 سنةمزدوجالبوكري حسن

إقليم: الرشيديةإقليم: العيون 15352816/09/82 170 أقدمية 20 سنةمزدوجعمراوي عسو

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 39142617/09/90 169 أقدمية 20 سنةمزدوجاوفروخ  محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 6455016/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمرش الحسن

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 23882917/09/84 163 أقدمية 20 سنةمزدوجدجان المصطفى

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 72541216/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجشبا علي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 104935716/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجدبوني محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 74538816/09/93 159 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد احداش

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 74631816/09/93 159 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الباقي فتحي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 73898616/09/93 157 أقدمية 12 سنةمزدوجالواحيدي عبد ا

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 6006116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجلحسن التهامي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 6046416/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجكرفال ادريس

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 74528316/09/93 149 أقدمية 20 سنةمزدوجامبارك محمد
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إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 104926316/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الغازي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 104972516/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجحاش سعيد

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 104988016/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بها

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 112289616/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجميموني عبد الرفيع

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 112293716/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم جدي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 115878916/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجغانمي رجاء

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 104984616/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجبعدي محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 74080716/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجايت البشير عزيز

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 83337617/01/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجزهمون حساين

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117554306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد القبوري

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 117773606/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجابنعلي رشيد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 118139006/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبوسف التجمعتي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 38368217/09/90 135 أقدمية 20 سنةمزدوجحسني محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 111779516/09/97 135 أقدمية 12 سنةمزدوجماماض محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 115892616/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجوموش عبد السلم

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117550506/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالدريسي عبد الرحمان

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117960019/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجريباني ابراهيم
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إقليم: الرشيديةإقليم: السمارة 7749723/11/94 132 أقدمية 20 سنةمزدوجاسماحي محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 73761316/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد عديدو

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 104942416/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأمولى عبد ا

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 112298716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبن عشى محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 115808216/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مفتاحي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 115884016/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمزون محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117285206/09/00 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأبعوز علي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123465306/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبحو سعاد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123621606/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالحدادي  عبد الحافيظ

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 123674606/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاليزيدي نزهة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123692106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالزين محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123842406/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمكاوي علوي صفاء

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 123891706/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمدوش محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تارودانت 123935506/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفة السمغولي

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 123955606/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالطاهري علي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123961806/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجتاوشيخت علي

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 140420501/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن اعلوش
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إقليم: الرشيديةإقليم: شفشاون 140430001/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاوعدو مصطفى

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 117922306/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجحسناوي خالد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117949111/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمــســكــــو ر ا مــــــحـــــمـــــــد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117998011/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجعمري عادل

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117496411/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجايت رحو مصطفى

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117833206/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوججودار اسماعيل

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 118136206/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالتغلوي موحى

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123410806/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجأيت هيطور سعيد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123411006/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجآيت حساين ابراهيم

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123430506/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد امعون

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123491214/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجبنحماد حسن

إقليم: الرشيديةإقليم: تارودانت 123547506/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجشابع موراد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123910906/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجرحماني مولي احفيظ

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123975806/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجزاهيري ابراهيم

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117915306/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى حميدي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123406606/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجايت ابراهيم علي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123475806/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبلغم احمد
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إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 126321804/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعبو جواد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126450512/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبن لمين مولي الحسن

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126678604/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجفيجير حنان

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126703004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحمداوي عبدالصمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126735812/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاملوي رشيد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126756612/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجكحلوي نجاة

إقليم: الرشيديةإقليم: طاطا 126761204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجقسمي عبد الحق

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 126883304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن اوعليشت

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 126902204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجامينا يوسف

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 126934504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجصادقي عبد الرحيم

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 126938004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاسعيد ازهور

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 126999304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجزياني سعيد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117608811/09/00 123 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي اسعيد المغاري

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123896413/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن والغازي

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 39216917/09/90 121 أقدمية 12 سنةمزدوجاليازيدي ادريس

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 112290316/09/98 121 أقدمية 12 سنةمزدوجمرباح خالد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123744513/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجاحميمي رشيد
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إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126725112/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحوسيني نور الدين

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126775712/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجقرشي موراد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 117440111/09/00 119 أقدمية 12 سنةمزدوجبوطهير فاطمة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123882706/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجأعلل محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126501504/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجبوستة عبد اللطيف

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126540004/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجديدي حسن مولي الحسن

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126853804/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمنير رشيد

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 123905006/09/01 118 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة قابوش

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123469106/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالبقال عبد الكبير

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123543306/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجبوزيان محسن

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123897006/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجوالهورشمت            يدير

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 126357704/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجايت واما لحسن

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 130579705/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعدنان عوط

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 130614305/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجبن عزيز سفيان

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 130768705/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجلهراوي عبد المنعم

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 20580617/09/84 116 أقدمية 12 سنةمزدوجيشو أوبوز

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126500104/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين بوسحابي
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إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 126759604/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجكرفال خديجة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123951906/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجسـو يــر ي مـــجـــــيــد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126735404/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجامروان عبد العالي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126907504/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجويحيى علي

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 115550016/09/99 112 إلتحاق بالزوجمزدوجلخشيش فاطمة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 123540006/09/01 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوركي احماد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 130739005/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجهيلل تورية

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 130847705/09/03 107 إلتحاق بالزوجةمزدوجطاهيري سيدي محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126380512/09/02 102 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة    عمراني

إقليم: الرشيديةإقليم: طاطا 130611605/09/03 94 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم بن زايد

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 140098407/09/05 89 إلتحاق بالزوجمزدوجاسليماني فاطمة الزهرء

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 130553505/09/03 79 إلتحاق بالزوجمزدوجابو الوفاء صفاء

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 136812807/09/04 76 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال بكاري

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 117426106/09/00 75 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بنقادة

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 126883704/09/02 71 إلتحاق بالزوجمزدوجاوعلو حنان

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 139963807/09/05 70 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح شبر

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 139969812/09/05 64 إلتحاق بالزوجمزدوجليلئ داودي
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إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 123949506/09/01 62 إلتحاق بالزوجمزدوجصوصي علوي وفاء

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 154960302/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اللحياني

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 168146901/03/11 54 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الماهير

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 20560021/09/83 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعرش المصطفى

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 168139301/03/11 53 إلتحاق بالزوجمزدوجللة خديجة مهداوي علوي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 154936202/09/09 52 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء   نواجي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 158003602/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  بن عمرو

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 158099602/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم خويى

إقليم: الرشيديةإقليم: ورزازات 158537401/03/11 52 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام أعديل

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 140745405/09/08 51 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة أسو

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 154937302/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية زوير

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 154960402/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء البدوي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 140595118/02/08 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي احميد

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 158314805/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجبوعري حسناء

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 158431905/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجلخضر مريم

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 158278005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجايت الحاج كريمة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 158380005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالراجي  الزهراء
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إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 158436305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجلكبيري حنان

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 158426605/09/11 39 إلتحاق بالزوجمزدوجالكرساوي سميرة

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168383904/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام منصوري

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 140427905/09/07 36 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة اقشاش

إقليم: الرشيديةإقليم: تيزنيت 158048102/09/10 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة الحنافي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168353704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجقادي سمية

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168378904/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجمادوني علوي صفاء

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168385204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأمنة مرزوق

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 154832401/12/08 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الفتاح بوحمام

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 168119701/01/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء  اللودي

إقليم: الرشيديةإقليم: ورزازات 168319604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالزمزامي حسناء

إقليم: الرشيديةإقليم: الصويرة 168418704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجربوح مريم

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 158199202/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجالهللي فاطمة

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 158346405/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم البلغيتي علوي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 168104501/01/12 33 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة شكوش

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 171673627/08/13 32 إلتحاق بالزوجمزدوجافقير بوشرى

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168452704/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد زياني
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إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 171719802/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجبن صحراء عبد الوهاب

إقليم: الرشيديةإقليم: شفشاون 171815303/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجكهكة سميرة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 171893227/08/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجاعزيز فاطمة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 140176709/10/06 29 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن حمدي

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 168379504/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجهند محاش

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 171724303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبواب سميرة

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 171734403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبولعيد سليمة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 171811203/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاضلي فطمة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 171822003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجحافضي حفيظة

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 171920703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاسليماني نزهة

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 168090801/01/12 28 إلتحاق بالزوجمزدوجخد يجة اعز يز

إقليم: الرشيديةإقليم: أزيلل 171764903/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعمراني انوار

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 171917603/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام اسفري

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 168078901/01/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة عبو

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 172108002/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجابراهيمي للة نزهة

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 171962302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزهور عبي

إقليم: الرشيديةإقليم: جرسيف 171988002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجعيا يامنة
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إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 172164702/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة وزيزي

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 175376502/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجبن موح صوصي

إقليم: الرشيديةإقليم: شيشاوة 175218202/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بلكبير

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 158335705/09/11 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن  دود

إقليم: الرشيديةإقليم: أزيلل 175336002/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة مداني

إقليم: الرشيديةإقليم: شيشاوة 175259402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجارقية  العرباوي

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 175185002/09/15 13 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة ابومدان

إقليم: ميدلتإقليم: الصويرة 5561416/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الناصر أيت الحسين

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 5855616/09/94 165 أقدمية 20 سنةمزدوجعبوز حسان

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 74566016/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحقي لحسين

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 6074316/09/94 157 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي الحسن ماعرف

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 6019816/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجبوزيدي رشيد

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 39775916/09/91 149 أقدمية 12 سنةمزدوجاعبوز محمد

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 9197816/09/95 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي أحمد حفيضي

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 111778616/09/97 145 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيلي علوي مولي عبد ا

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 6419116/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجايت بومزوغ عبد الحي

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 9158816/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجأبريك الكعيبي

766



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

درعة - تافيللت08

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 104560916/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين ايت ولعزيز

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 115902416/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجخضراوي عمر

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 115902316/09/99 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد  ايت  الطالب

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 115903116/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز عللي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 39178105/10/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد عل

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 104740816/09/96 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد ايت عقى

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 112312216/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي عبد اللطيف الودغيري

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 115903216/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجقسو الحسين

إقليم: ميدلتإقليم: طاطا 123524406/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاحماد بواسوي

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 123945906/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسيدي بابا سيدي عبد ا

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 27049116/09/86 129 أقدمية 12 سنةمزدوجبوغود مولي احمد

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 115888316/09/99 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنورة كاسو

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 115901016/09/99 127 أقدمية 12 سنةمزدوجفاتحة  صـــهلي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 123428406/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالمونا  خالد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 123460606/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجباعلي عالي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 112295016/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجموحى موجاني

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 123471906/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجبطالي مصطفى
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إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 126508004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاحماد بومسهول

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 126891504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجأشعلي علي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 126897704/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجوشتي الحسين

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 105016016/09/96 123 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعرفة المصطفى

إقليم: ميدلتإقليم: بنسليمان 6453416/09/95 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد أوغى

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 115873616/09/99 119 أقدمية 12 سنةمزدوجولحسن محمد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 123894906/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالعلي يوسف

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 112229516/09/98 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالدادسي صلح الدين

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 115884616/09/99 117 أقدمية 12 سنةمزدوجصالح اردوز

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 126828912/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجمزهور الحسن

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 130662605/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالنصاري اسماعيل

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 112292016/09/98 115 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد  غزالي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 117560406/09/00 113 مزدوجالمغاري محمد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 126463712/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجبيري امبارك

إقليم: ميدلتإقليم: سطات 115894916/09/99 109 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام بنيكو

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 130580316/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجاركاز محمد

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 111514516/09/97 108 أقدمية 12 سنةمزدوجبحباح يوسف
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إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 104920116/09/96 107 أقدمية 12 سنةمزدوجحوت اسماعيل

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 126694312/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجهادي الحسين

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 126829404/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن مزروب

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 123787713/09/01 105 أقدمية 12 سنةمزدوجخمي إلهام

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 111787416/09/97 104 أقدمية 12 سنةمزدوجايت علي محمد

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 123516306/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بودرهم

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 139977407/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجالنصاري يونس

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 130816203/09/03 99 مزدوجاحماد اوقمني

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 123612306/09/01 98 أقدمية 12 سنةمزدوجالفاهم إبراهيم

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 117687006/09/00 97 مزدوجعلي الصواني

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 136729807/09/04 97 مزدوجبوسكو حميد

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 111575216/09/97 95 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة لمبندد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 126684404/09/02 93 مزدوجغانمي خديجة

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 139982207/09/05 93 مزدوجالبوجناني سيدي محمد

إقليم: ميدلتإقليم: تارودانت 140055307/09/05 93 مزدوجعبد المنعم المعطاوي

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 140562805/09/02 89 مزدوجلحسن  احدجي

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 73922716/09/93 88 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا وناس
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إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 139987107/09/05 83 مزدوجسعيد الحلواطي

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 126477004/09/02 78 مزدوجبودي ادريس

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 130758305/09/03 78 مزدوجخلوفي عبدالرحيم

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 126718404/09/02 77 مزدوجربيع حميوي

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 140528305/09/07 77 مزدوجالنصاري   يوسف

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 140536205/09/07 77 مزدوجناجية غانيمي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 140645105/09/08 77 مزدوجبن امحمد للة أسماء

إقليم: ميدلتإقليم: الدريوش 154846125/11/08 77 مزدوجعبد القادر وابان

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 154836713/11/08 75 مزدوجالعزاوي العياشي

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 126888604/10/02 73 مزدوجابحي امبارك

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 139981007/09/05 73 مزدوجالبرمي المصطفى

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 154828013/11/08 71 مزدوجبحباح علي

إقليم: ميدلتإقليم: الدريوش 154847025/11/08 71 مزدوجعبد العزيز العزيز

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 126420012/09/02 70 مزدوجبركة لل الصافية

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 123432313/09/01 69 مزدوجامخلوف ادريس

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 140551205/09/07 69 مزدوجأبعدي فاطمة

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 140575511/02/08 69 مزدوجسعيد اجعنيط
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إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 155006501/01/10 69 مزدوجالشادلي سيدي حسن

إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 155019101/01/10 69 مزدوجالعيون لحسن

إقليم: ميدلتإقليم: الصويرة 140507905/09/07 67 مزدوجعصام أيت حاضر باش

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 140625505/09/08 67 مزدوجايت عياش رشيد

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 140732405/09/08 67 مزدوجميموني وسيلة

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 140749405/09/08 67 مزدوجسعيدي سمية

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 140643405/09/08 65 مزدوجعبد الوهاب بالخير

إقليم: ميدلتإقليم: وادي الذهب 112260916/09/98 64 مزدوجمحمد بنحدو

إقليم: ميدلتإقليم: وادي الذهب 115875516/09/99 64 مزدوجغرابي سميرة

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 140739505/09/08 63 مزدوجاوعدي اسماعيل

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 154988001/01/10 61 مزدوجازوكواغ يوسف

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 154990301/01/10 61 مزدوجأحمد بعير

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 155004101/01/10 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجلحسن بوسكري

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 155043501/01/10 61 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء التابيتي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 157985302/09/10 61 مزدوجأمازيغ هاجر

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158099702/09/10 61 مزدوجخرمجوي فاطمة

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158111602/09/10 61 مزدوجمعجان ابتسام
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إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158144002/09/10 61 مزدوجمريم ركركي

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 158226802/09/10 61 مزدوجمحمد اومزيل

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 168141401/03/11 59 مزدوجموها سعاد

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 154958702/09/09 57 مزدوجالرقي مصطفى

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 154988101/01/10 57 مزدوجباعل محمد

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 158062802/09/10 57 مزدوجاسماعيل الغوتي

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 154828213/11/08 56 مزدوجأحمد بنضاضي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158129902/09/10 53 مزدوجوشــعـــو عــزيـــزة

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 158467605/09/11 53 مزدوج اسيدي فاطمة

إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 168091201/01/12 53 مزدوجماجدة عزي

إقليم: ميدلتإقليم: الحسيمة 168093702/09/11 53 مزدوجبازيز يوسف

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 168100601/01/12 53 مزدوجمحمد بوهو

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 168105801/01/12 53 مزدوجالسعدية شنتوفي

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 168105901/01/12 53 مزدوجرشيدة شنتوفي

إقليم: ميدلتإقليم: الصويرة 168127601/01/12 53 مزدوجحاريزون علي

إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 168141501/01/12 53 مزدوجنعيمة موجان

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 168145801/01/12 53 مزدوجحفيظة أهامي
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إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 155100101/01/10 51 مزدوجمحمد اوقمني

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 158025902/09/10 51 مزدوجدريس الشركي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168458101/03/11 51 مزدوجأمزيان ادريس

إقليم: ميدلتإقليم: بولمان 158091102/09/10 50 مزدوجاسماعلي علوي سهام

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 140076207/09/05 49 مزدوجاباحو حميد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158154602/09/10 49 مزدوجعدنان   سوح

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 168132502/09/11 49 مزدوجقاسي سيدي محمد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158158402/09/10 47 مزدوجتاوشيخت نرجس

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 155095101/01/10 46 مزدوجحميد انفع

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 158350605/09/11 46 مزدوجعلي الحسناوي

إقليم: ميدلتإقليم: تاوريرت 140557805/09/07 45 مزدوجاسماعيل تعويشت

إقليم: ميدلتإقليم: الحسيمة 168100205/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء بوحميدي

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 168361004/09/12 45 مزدوجخيزران ياسين

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 140028407/09/05 43 مزدوجسعاد هموش

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 154938502/09/09 43 مزدوجقبوري  عبد السلم

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 158110115/09/10 43 مزدوجالمامون اسماعيل

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 158329705/09/11 43 مزدوجزايد شللي
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إقليم: ميدلتإقليم: الصويرة 168087601/01/12 43 مزدوجلحسن املل

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 168088101/01/12 43 مزدوجاسماعيل اناس

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 168093205/09/11 43 مزدوجبايا العزيزة

إقليم: ميدلتإقليم: الحسيمة 168109405/09/11 43 مزدوجفاطمة العامري

إقليم: ميدلتإقليم: الدريوش 168133501/01/12 43 مزدوجفاطمة كوجاني

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 168135401/01/12 43 مزدوجزهرة لقزيز

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158273405/09/11 42 مزدوجأيــت داود  مــــحـــمـــد

إقليم: ميدلتإقليم: وزان 155005801/01/10 41 مزدوجسعاد ابراهيمي

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 157974302/09/10 39 مزدوجهند اضار

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158072902/09/10 39 مزدوجعبد اللطيف فقيهي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 158111402/09/10 39 مزدوجسليمان معشى

إقليم: ميدلتإقليم: وزان 158115102/09/10 39 مزدوجمنصور اسعيد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 171685203/09/13 38 مزدوجأخنور سعاد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 171827403/09/13 38 مزدوجحسناوي خديجة

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 171866103/09/13 38 مزدوجحمزة محمودي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 171897903/09/13 38 مزدوجاخدا بوشرة

إقليم: ميدلتإقليم: الحسيمة 171900003/09/13 38 مزدوجأسريم محمد
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إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 171937203/09/13 38 مزدوجالزياني محمد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168095501/01/12 37 مزدوجفاتحة بن داود

إقليم: ميدلتإقليم: مولي يعقوب 126450312/09/02 36 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن  بنلعالي

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 130561716/09/03 35 مزدوجحوسى عياش

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168165104/09/12 35 مزدوجعدلي رضوان

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168189604/09/12 35 مزدوجعمر عرباوي

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 168296604/09/12 35 مزدوجمحمد العثماني

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 168356104/09/12 35 مزدوجقرفلي ياسين

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168361304/09/12 35 مزدوجمحمد خويي

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168390204/09/12 35 مزدوجعبد العالي مختاري

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168453504/09/12 35 مزدوجأيوب الزيزي

إقليم: ميدلتإقليم: وادي الذهب 168432104/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة السلماني

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 171961402/09/14 31 مزدوجرشيدة  اعرابة

إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 171966202/09/14 31 مزدوجأشرويض موحى

إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 171966402/09/14 31 مزدوجابراهيم عشماني

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 171967002/09/14 31 مزدوجعدي  صالح

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 171969102/09/14 31 مزدوجاكجيل لطيفة
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إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 171972802/09/14 31 مزدوجايراهيم أيت فركان

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 171973902/09/14 31 مزدوجعبد الرحمن أيت العربي

إقليم: ميدلتإقليم: شفشاون 171975302/09/14 31 مزدوجمحمد ايت الطالب

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 171978702/09/14 31 مزدوجخديجة عل

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 171980002/09/14 31 مزدوجفاطمة عمشان

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 171984202/09/14 31 مزدوجحميد ارزقي

إقليم: ميدلتإقليم: الصويرة 171989502/09/14 31 مزدوجعبد ا ازرار

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 172046302/09/14 31 مزدوجعادل العزاوي

إقليم: ميدلتإقليم: تازة 172055502/09/14 31 مزدوجرشيدة الكوب

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 172104602/09/14 31 مزدوجحيات كريمة

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 172118902/09/14 31 مزدوجخضري عبد العزيز

إقليم: ميدلتإقليم: تارودانت 172123702/09/14 31 مزدوجعبد الصمد لعظيم

إقليم: ميدلتإقليم: شفشاون 172143302/09/14 31 مزدوجسعيد محمدى

إقليم: ميدلتإقليم: الحسيمة 172146802/09/14 31 مزدوجعبد القادر مولودي

إقليم: ميدلتإقليم: شفشاون 172152002/09/14 31 مزدوجفاطمة انصيري

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 172159702/09/14 31 مزدوجفوزية ويسعدن

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 172160002/09/14 31 مزدوجمصطفى افقير
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إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 154933102/09/09 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالراجي رشيدة

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 136718507/09/04 29 مزدوجرضوان شريفي علوي

إقليم: ميدلتإقليم: تاونات 154842926/11/08 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجكعيبة احمد

إقليم: ميدلتإقليم: الصويرة 168402004/09/12 28 مزدوجسفيان أنفع

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 171673103/09/13 28 مزدوجيوسف عدلي

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 171714003/09/13 28 مزدوجحدو بن لعزوز

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 171903403/09/13 28 مزدوجرحاوي عبد القادر

إقليم: ميدلتإقليم: تاونات 171940303/09/13 28 مزدوجسالم زغاري

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168199804/09/12 25 مزدوجباحوسى ابراهيم

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 171684503/09/13 25 مزدوجكنزة اقداد

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 154959902/09/09 23 مزدوججميلة بوطيب

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 154938705/10/09 21 مزدوجرشيد مسرور

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 171973002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة ايت احساين

إقليم: ميدلتإقليم: الصويرة 171989602/09/14 21 مزدوجمصطفى ازرار

إقليم: ميدلتإقليم: شيشاوة 172001102/09/14 21 مزدوجبن عزو مراد

إقليم: ميدلتإقليم: فجيج 172060802/09/14 21 مزدوجالهداوي خالد

إقليم: ميدلتإقليم: الحسيمة 172109503/09/14 21 مزدوجالدريسي رشيد
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إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 172160502/09/14 21 مزدوجوهادي اعزيز

إقليم: ميدلتإقليم: تازة 175357602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة اوجيويق

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 175361002/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسين ازربان

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 5901516/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد بوسعدني

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 6069016/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد الغازي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 6117416/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجايت عبو عبد ا

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 8980516/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجلحسن ايت حمو

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 5975716/09/94 157 أقدمية 12 سنةمزدوجخويا محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 105004316/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجايت عيسى عبد الرحيم

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 105015116/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمولي احمد العيساوي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 111728916/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجصبير احمد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 111740016/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالحمري علي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 5505216/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجالغنمي السعيد

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 111727816/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجالصغيري لجسن

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 5631616/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعمر عبيدي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 112229116/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجغوشمي الحسين

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 112240516/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحافظ رشيد
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إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 111731116/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجاولباز سمية

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 115796316/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجفاضلي عبد اللطيف

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 104977816/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل لفديلي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 104994816/09/96 141 أقدمية 12 سنةمزدوججواد أختان

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 115792616/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين ايت حمو

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 78093912/10/91 137 أقدمية 20 سنةمزدوجيوسف عباد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 104971116/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجنايت الطالب الحسن

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 105004416/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالغاشي عبد الهادي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 105010916/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاماي يوسف

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 5967216/09/94 133 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن موجود

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 111869916/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبونعيم جواد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 115799616/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعالم مليكة

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 117442011/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبوزضا عادل

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 123885906/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجاوباسو عمر

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 123889806/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجودرو محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 105015516/09/96 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالتاقي مولي عبد السلم

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 117319911/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن ايت الطالب
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إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 117930111/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجكنوي رشيد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 118005411/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد يحياء

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 117319406/09/00 128 إلتحاق بالزوجمزدوجايت تودة صباح

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 115797216/09/99 127 أقدمية 12 سنةمزدوجاكاطور هشام

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 117607911/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماعيل العلوي

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 123496706/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الكريم بن مرو

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 123794513/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجالعشير عبد اللطيف

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 5858816/09/94 126 أقدمية 20 سنةمزدوجبلعيد لحسن

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 5903916/09/94 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بوسنان

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 123544106/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد بوزيدي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 126340004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن اغزاف

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 140421201/01/02 123 أقدمية 12 سنةمزدوجتليتماس تيمليت

إقليم: ورزازاتإقليم: العيون 21687316/09/85 122 أقدمية 12 سنةمزدوجامبارك ايت ايشو

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 111737516/09/97 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالمهدي شكوكوط

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 117389711/09/00 121 أقدمية 12 سنةمزدوجاحبار جمال

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 126895912/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام احتي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 117431306/09/00 119 إلتحاق بالزوجمزدوجبونار مريم
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إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 123681406/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعداني عبد العزيز

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 123760006/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوججعضيض محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 6114516/09/94 118 أقدمية 12 سنةمزدوجلطيفي ياسين

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 140420605/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالبخاتي خدوج

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 123934506/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سلمي

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 126359604/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجايت تودة فاطمة

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 140422001/01/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا الراشدي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 104971516/09/96 114 أقدمية 12 سنةمزدوجبوتدغارت عبد الجواد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 126886512/09/02 113 إلتحاق بالزوجةمزدوجواسو محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 126357404/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجايت موسى عزيزة

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 136787507/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجوحين أسماء

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 123461013/09/01 107 مزدوجبعبو مبارك

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 126701104/09/02 107 أقدمية 12 سنةمزدوجهكو رضوان

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 130638606/09/03 105 مزدوجشهبون فاطمة

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 130763816/09/03 105 مزدوجالعشير فيصل

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 8915016/09/95 101 مزدوجحديوي علي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 115799816/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجالصطروين شافية
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إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 126710812/09/02 101 مزدوجحنصالي احساين

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 130564516/09/03 101 مزدوجمحمد آيت احساين

إقليم: ورزازاتإقليم: الرشيدية 112311416/09/98 99 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد ميموني

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 136749307/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجالحمداوي كريمة

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 130565705/09/03 98 إلتحاق بالزوجمزدوجايت موسى كلتوم

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 9128416/09/95 95 مزدوجالدرقاوي المهدي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 136726507/09/04 91 مزدوجبوخنشوش عماد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 126846904/09/02 90 إلتحاق بالزوجمزدوجموادي حسناء

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 126532812/09/02 89 مزدوجعبدالواحد دهده

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 140483005/09/07 85 مزدوجابراهيم قدا

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 130614105/09/03 84 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة بنعاوي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 126551412/09/02 83 مزدوجالعبداللوي تودة

إقليم: ورزازاتإقليم: الحوز 139911007/09/05 82 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة ايت هدي

إقليم: ورزازاتإقليم: الرشيدية 115886416/09/99 81 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة واشوع

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 126348212/09/02 79 مزدوجايت عل حياة

إقليم: ورزازاتإقليم: الرشيدية 126696112/09/02 79 مزدوجنجاة حفيضي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 126550504/09/02 77 مزدوجالعباسي ابراهيم
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إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 140645405/09/08 69 مزدوجبنرازوكي محسن

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 130622116/09/03 68 إلتحاق بالزوجةمزدوجخليد  بوغي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 140163906/09/06 66 مزدوجابراهيم بوشوا

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 140650005/09/08 65 مزدوجبوعبد نزيه

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 140682505/09/08 65 مزدوجمولود المنصوري

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158032702/09/10 61 مزدوجعمر الشرقاوي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 158103702/09/10 61 مزدوجالغزاوي سعيد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158217402/09/10 61 مزدوجلغللي جميلة

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158220102/09/10 61 مزدوجزهور لومور

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 155111601/01/10 59 إلتحاق بالزوجمزدوجالصبيحي نجاة

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 140477705/09/07 57 مزدوجسناء  كور

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158173902/09/10 57 مزدوجادريس ايت السي امحمد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158200002/09/10 57 مزدوجالقادري محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158206802/09/10 57 مزدوجعبد العزيز الروحي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 140698805/09/08 55 مزدوجفهيم فاطمة

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 140710405/09/08 55 مزدوجحفيظة  ادريسي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 140645305/09/08 53 مزدوجعبد اللطيف بنانة
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إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158175302/09/10 53 مزدوجمولي مصطفى العلوي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 140636405/09/08 49 مزدوجأيوب خالد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158178202/09/10 47 مزدوجعبد الرحمان ارحال

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 140595918/02/08 46 مزدوجعلي قا ش

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158273905/09/11 46 مزدوجياسين ايت إيدار

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158274105/09/11 46 مزدوجايت اكن رشيد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 130666105/09/03 45 مزدوجالباشا الحسين

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 155090101/01/10 45 مزدوجرشيد موش

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 168169304/09/12 45 مزدوجاسماء عيسى اوحدو

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168380604/09/12 45 مزدوجمحمودي مصطفى

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168382304/09/12 45 مزدوجمصطفى ملوكي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 157987202/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجعمرون ليلى

إقليم: ورزازاتإقليم: ميدلت 158403705/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجهشاوي سلمة

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 158238902/09/10 43 مزدوجمحمد ناجي

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 158274205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة ايت جبلي

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 168084201/01/12 43 مزدوجالمختار ايت المعطي

إقليم: ورزازاتإقليم: الصويرة 168097401/01/12 43 مزدوجعبد الصمد برواق
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إقليم: ورزازاتإقليم: الحوز 30654801/01/12 42 مزدوجصديق أهموش

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158239602/09/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجأجويدي فتيجة

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168437804/09/12 39 مزدوجعبد العالي الطيبي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 171731303/09/13 38 مزدوجهشام بويس

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 158018502/09/10 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبورحيم خديجة

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 168168504/09/12 35 مزدوجعبد المجيد احونجي

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 168270904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة البوزيدي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168337204/09/12 35 مزدوجحنين عبد الهادي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 171679903/09/13 35 مزدوجايت احساين خليل

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 171840003/09/13 34 مزدوجعدنان جبران

إقليم: ورزازاتإقليم: شيشاوة 168120601/01/12 33 مزدوجالنيا رضوان

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168198204/09/12 32 مزدوجمسلم بادو

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 171971902/09/14 31 مزدوجيوسف ايت بوقاسي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 172053601/09/14 31 مزدوجميلود الكاشي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 172060902/09/14 31 مزدوجعبد القادر الهللي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 172172402/09/14 31 مزدوجفؤاد صديقاوي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168211504/09/12 29 مزدوجمصطفى بنسالم
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إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 168220804/09/12 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد القادر بوعبد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168269504/09/12 29 مزدوجالبناجي هشام

إقليم: ورزازاتإقليم: الحوز 171683503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة اجامي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 171675103/09/13 28 مزدوجعبد الرحيم اكوزول

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 171730203/09/13 28 مزدوجعبد اللطيف بوحل

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 171750403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجشكوكوط سمية

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 171807903/09/13 28 مزدوجمصطفى السمللي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 171844503/09/13 28 مزدوجكرشاو صوفية

إقليم: ورزازاتإقليم: العرائش 139933507/09/05 21 مزدوجبكرين رشيدة

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 172150902/09/14 21 مزدوجاحمد نايت بح

إقليم: ورزازاتإقليم: سيدي بنور 172122202/09/14 18 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد خويا

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 105003716/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجايت واحي سعيد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 76901416/09/91 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمنصوري ناصر

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 117995122/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوججداوي محمد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 115792016/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى ايت موح

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 115815316/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطم الزهراء كلز

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 112237516/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن إكليل
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إقليم: تنغيرإقليم: تارودانت 112237316/09/98 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن أيت واهرا

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 130843205/09/03 111 أقدمية 12 سنةمزدوجسليماني فريد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 136755407/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالخالد وليد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 136790507/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجوهموري شكير

إقليم: تنغيرإقليم: السمارة 123377806/09/01 104 أقدمية 12 سنةمزدوجعنزي الحسين

إقليم: تنغيرإقليم: طرفاية 140142001/01/06 101 أقدمية 12 سنةمزدوجالدريسي مولي ادريس

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 126892804/09/02 85 مزدوجسعيد وديجى

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 140175906/09/06 85 مزدوجحاجي ادريس

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 140504705/09/07 77 مزدوجعبد المنعم لطيف

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 155098101/01/10 69 مزدوجواسو مصطفى

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 140637605/09/08 65 إلتحاق بالزوجمزدوجأزواوي  حنان

إقليم: تنغيرإقليم: شيشاوة 155004301/01/10 61 مزدوجبوستة لحسن

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158027602/09/10 61 مزدوجعمر شكري

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158176502/09/10 61 مزدوجمحمد امصموض

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158200502/09/10 61 مزدوجالكتاني عبد الرحمان

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 154968301/01/10 59 مزدوجعلي اعزاب

إقليم: تنغيرإقليم: شيشاوة 154983101/01/10 57 مزدوجلحسن امزير
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إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 21377816/09/85 55 مزدوجامبارك مرابيح

إقليم: تنغيرإقليم: الصويرة 155090901/01/10 54 مزدوجمونير نورالدين

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 157970502/09/10 53 مزدوجعزيزي محمد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158171902/09/10 53 مزدوجعللي  احمد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158288005/09/11 53 مزدوجانهيـر  الحسيـن

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158299905/09/11 53 مزدوجبامو يوسف

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158305905/09/11 53 مزدوجبن ادريس عبد العزيز

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158328505/09/11 53 مزدوجشعيب يوسف

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158386305/09/11 53 مزدوجعبد اللطيف فهيم

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158467105/09/11 53 مزدوجنور الدين اماد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158479505/09/11 53 مزدوجالحسن سعيدي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158496905/09/11 53 مزدوجيوسفي نافع

إقليم: تنغيرإقليم: جرسيف 158536209/12/11 53 مزدوجمحمد بعلي

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 168132901/01/12 53 مزدوجرشيدة خرشوف

إقليم: تنغيرإقليم: الحوز 168133901/01/12 53 مزدوجفاطمة لعوان

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 168149401/01/12 53 مزدوجالصدقي للة حسناء

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158037702/09/10 51 مزدوجالعلوي محمد
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إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158147202/09/10 51 مزدوج-صبراني عبد اللطيف

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158170002/09/10 51 مزدوجمحمد عبد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158226102/09/10 51 مزدوجمحمد أخدمش

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158525001/03/11 51 مزدوجالمللي ابراهيم

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158021602/09/10 49 مزدوجشابلي خالد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158282505/09/11 49 مزدوجاحماد اعللي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158319405/09/11 49 مزدوجسعيد بوينشا

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158373205/09/11 49 مزدوجسعيد الذي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158492705/09/11 49 مزدوج مصطفى تكليزين

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168120301/01/12 49 مزدوجالنجاري  لحسن

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158055102/09/10 47 مزدوجمحمد المصلحي

إقليم: تنغيرإقليم: أزيلل 168153901/01/12 46 مزدوجاحماد يعقوبي

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 140759705/09/08 45 مزدوجمحمد زاهير

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 158292405/09/11 43 مزدوجعثماني عائشة

إقليم: تنغيرإقليم: فجيج 158315205/09/11 43 مزدوجبوبكري عبد المجيد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158324705/09/11 43 مزدوجعلي بوستة

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158331705/09/11 43 مزدوجيونس شاري
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إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158437005/09/11 43 مزدوجلدالت عبد العزيز

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158448405/09/11 43 مزدوجمساعد أحمد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158449205/09/11 43 مزدوجمحمد محدة

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158467305/09/11 43 مزدوجأونسيس لحسن

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168107605/09/11 43 مزدوجفاطمة دجا

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168145701/01/12 43 مزدوجيوسف أهادي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168173804/09/12 39 مزدوجايت قدي محمد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 168140301/01/11 38 مزدوجنعيمة مسعودي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168147301/01/12 38 مزدوجلحسن أصغير

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171682303/09/13 38 مزدوجرشيد ايت يوسف

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171689103/09/13 38 مزدوجمحمد امغيوز

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171813903/09/13 38 مزدوجمحمد  فائزي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171836103/09/13 38 مزدوجإدريسي عبد الرحيم

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171869403/09/13 38 مزدوجمكاوي محمد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171880503/09/13 38 مزدوجمحمد مومن

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171898103/09/13 38 مزدوجأوخي لحسن

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 158263005/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجعبد العالي خديجة
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إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158454905/09/11 36 مزدوجعمر نجار

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168085201/01/12 36 مزدوجايت صالح الزهرة

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 168199104/09/12 35 مزدوجسميــرة باحلـو

إقليم: تنغيرإقليم: أزيلل 168211604/09/12 35 مزدوجبن سماعيل  محسن

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 168250004/09/12 35 مزدوجفايزة داني اغريس

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 168275704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الكلتا

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168353604/09/12 35 مزدوجمحمد قشمار

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 168386504/09/12 35 مزدوجمحمد مفتاحي

إقليم: تنغيرإقليم: الصويرة 168404404/09/12 35 مزدوجلطيفة  أوعبد الدايم

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171820603/09/13 35 مزدوجرشيد حاش

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158462805/09/11 33 مزدوجحسن أبراهيم

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158272105/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة أيت علي الحسن

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168173004/09/12 32 مزدوجسعيد ايت فاسكة

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171963002/09/14 31 مزدوجسيدي محمد عبد اللوي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171972702/09/14 31 مزدوجابراهيم ايت الحاج

إقليم: تنغيرإقليم: الحسيمة 171993702/09/14 31 مزدوجابراهيم بيضي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172044602/09/14 31 مزدوجابراهيم العسناوي

791



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

درعة - تافيللت08

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 172046802/09/14 31 مزدوجكوثر البدوي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172075102/09/14 31 مزدوجتوفيق اليماني

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 172097202/09/14 31 مزدوجفاطمة أحداش

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 172097302/09/14 31 مزدوجحداش محمد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172098602/09/14 31 مزدوجحميد حفيظي

إقليم: تنغيرإقليم: أزيلل 172100402/09/14 31 مزدوجالمختار حمداني

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172106702/09/14 31 مزدوج   هموري محمد

إقليم: تنغيرإقليم: الصويرة 172114202/09/14 31 مزدوجيونس اجلوق

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 172114902/09/14 31 مزدوجكبا لمياء

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172118202/09/14 31 مزدوجقزدا مصطفى

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 172142802/09/14 31 مزدوجمزوار عائشة

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172155602/09/14 31 مزدوجأوحدو لحسن

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172160102/09/14 31 مزدوجابراهيم اوفروخ

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172163602/09/14 31 مزدوجمحمد امسكور

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172164802/09/14 31 مزدوجاوزمان محمد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 172167502/09/14 31 مزدوجصليحة راس الزين

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172196302/09/14 31 مزدوجعلي زيان
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إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 158488305/09/11 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية تعزى

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 168411004/09/12 29 مزدوجسعيد أوحسو

إقليم: تنغيرإقليم: الدريوش 171875603/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجمزيان إكرام

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171673503/09/13 28 مزدوجعللي أفقير

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171697003/09/13 28 مزدوجمحمد عصفوري

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171699103/09/13 28 مزدوجعيادي حميد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171725503/09/13 28 مزدوجبواس يوسف

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171744103/09/13 28 مزدوجشاكر لحسن

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 171798403/09/13 28 مزدوجعمر البوغاري

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171900303/09/13 28 مزدوججواد أوالطالب

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 158365005/09/11 27 مزدوجمحمد الفهيم

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 168324504/09/12 25 مزدوجفاطمة فسكا

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 171999602/09/14 21 مزدوجحسن بلهادي

إقليم: تنغيرإقليم: الصويرة 172158702/09/14 21 مزدوجمحمد أوشبير

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172159002/09/14 21 مزدوجاشكنو الحسين

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 172161702/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف اقجي

إقليم: تنغيرإقليم: طاطا 172180802/09/14 18 مزدوجسكوكو سهام
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إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 157978502/09/10 61 مزدوجعبد العزيز أيت بها

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 158017202/09/10 61 مزدوجمحمد بولري

إقليم: زاكورةإقليم: الصويرة 168104101/01/12 43 مزدوجعبد اللطيف الشعايبي

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 157980702/09/10 37 مزدوجسعيدة ايت محمد

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 158173402/09/10 37 مزدوجايت احساين  كمال

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 168407004/09/12 35 مزدوجنعيمة واتوش

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 158364405/09/11 33 مزدوجمراد البوستاوي

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 168175204/09/12 29 مزدوجمصطفى ا يت سعيد

إقليم: زاكورةإقليم: ميدلت 168176004/09/12 29 مزدوجيوسف ايت القايد

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 168197304/09/12 25 مزدوجنور الدين بعدي

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 175185202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسوسن أبوسعيد
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 23664201/10/83 235 أقدمية 20 سنةمزدوجحميد راشيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 23689617/09/84 229 أقدمية 20 سنةمزدوجالطاهر دوكوك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طرفاية 72536916/09/92 185 أقدمية 20 سنةمزدوجسالم رحابي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 21373116/09/85 183 أقدمية 20 سنةمزدوججمال عطيف

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 35485416/09/89 181 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر بهوش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 39355217/09/90 179 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الرحيم أغزلل

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 11468327/09/78 176 أقدمية 20 سنةمزدوجصالح ربطاوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 17445621/09/83 169 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا البوقسيمي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 23633417/09/84 168 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين الضعيف

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 8986216/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجفاضل محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 28835016/09/86 167 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد الورديغي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 88730616/09/87 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمينة ملواني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 17282916/09/82 164 أقدمية 20 سنةمزدوجحساين ابراهيم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 5899516/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجلبيهي الحسين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي بنور 70703816/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجسكنون نجيب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 73784916/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا  الزيطي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 74186916/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن بابانا
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 104490216/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد مسعودي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 104767516/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجحسن شرحبيلي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 8956216/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين بوهروش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 9162516/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد امعصون

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 9163316/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد المجيد انوار

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 33870216/09/88 159 أقدمية 20 سنةمزدوجمزوز نجية

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 6085116/09/94 157 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد السلم ابو الجوف

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 8930416/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الغني دهبي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 8952316/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن بسقول

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 73765016/09/93 155 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز  دبايجي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 73907216/09/93 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد أبرقي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 74039616/09/93 155 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن صالح

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 104952216/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد دروش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 111366516/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمنير الجوت

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 17682016/09/82 154 أقدمية 20 سنةمزدوجمنير عبد ا

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 21364916/09/85 154 أقدمية 20 سنةمزدوجإفزوار محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 5554716/09/94 153 أقدمية 12 سنةمزدوجأبروج محمد
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 5598616/09/94 151 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي عمر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 74083716/09/93 151 أقدمية 20 سنةمزدوجالمصطفى شوكري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 74218816/09/93 151 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد أزناك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 111596816/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد دودو

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 88232917/09/87 150 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة قاوتي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 6439716/09/95 149 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد اخشخوش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 111616116/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرضوان بن وزيزة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 112108516/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن بوعيطة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 112147516/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجامبارك زيرون

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 112234616/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحطوش حميد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 112283016/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد  بلعسري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 30290316/09/87 148 أقدمية 20 سنةمزدوجعالي البوخيري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 111736016/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوججوهري مصطفى

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 6466116/09/95 146 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعربي أعراب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 104748716/09/96 145 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى عتيق

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 111593616/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجزهرة الدامر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 111728016/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجبنسليمان كريمة
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 112225616/09/98 145 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد سائس

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 112243116/09/98 145 أقدمية 12 سنةمزدوجبن ادريس عبد الحميد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 5570216/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاكندوز محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 8977416/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام العرفولي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 104678316/09/96 143 أقدمية 12 سنةمزدوجابها احمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 105297716/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد كرداوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 112120516/09/98 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن أحشوش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 115730916/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبوعبلي مصطفى

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 115787516/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجكبير معمر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 6455416/09/95 141 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشطرت عبد الرحمان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 72419016/09/92 141 أقدمية 12 سنةمزدوجابل عمر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 105228716/09/97 141 أقدمية 12 سنةمزدوجالمختار الحمري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 112232916/09/98 141 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي عبد الرحمان أبوموسى

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 33405316/09/88 140 أقدمية 20 سنةمزدوجزبيدة زركان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 87498616/09/88 140 إلتحاق بالزوجمزدوجالعطاري هيبة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 73793616/09/93 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالحبيب تبلت

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 112103816/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجأبيبة حنان
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 115657116/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحق بوشكة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 115747716/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالطالب المصطفى

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 115807816/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجبيسي حميد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 5776816/09/94 137 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد الكبير لخفيف

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الرشيدية 6078716/09/94 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحمدان رشيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الفقيه بن صالح 73769616/09/93 137 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة ناجح

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 111604516/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن دلحوس

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 111630116/09/97 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل المرجاني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 112150216/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدا حموش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 117283211/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاعبي هشام

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 117296506/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبوضاض سعيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 117369306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاليوسفي محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 117423006/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد برنينز

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 117603706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالعبضلوي عبدل

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 117775606/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين اوتبرين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 117939306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجتيكا ابراهيم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 6428316/09/95 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد أقشيقشي
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: العيون 74215416/09/93 136 أقدمية 20 سنةمزدوجالنجار حسن

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 20598221/09/83 135 أقدمية 20 سنةمزدوجلمقدم محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 76900716/09/91 135 أقدمية 20 سنةمزدوجتانغورت ادريس

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 112127516/09/98 135 أقدمية 12 سنةمزدوجبتريش لطيفة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 112141316/09/98 135 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد حزيم

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 112181816/09/98 135 أقدمية 12 سنةمزدوجبن خدة نازك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 115445716/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجاهيري حسن

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 115716216/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجصلح الدين اقرقر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 115717516/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجعز الدين علوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 74524916/09/93 133 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين بوكرمس

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 105235116/09/97 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاسماء الرجدالي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 115720616/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة عصام

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 115724016/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين ابزي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 115863416/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبكراع الزهرة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 117400211/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجايت ويسعدان رشيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 117400911/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجا يت سعيد عمر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 117487806/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجيوسف أيت عدي
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 117503706/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجامخوخ الحسين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 117597906/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجهشام ادريسي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 27011016/09/85 132 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد جبارة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: السمارة 27054316/09/86 132 أقدمية 20 سنةمزدوجفخار عمر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: العيون 72508916/09/92 132 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد ا أوطائرة

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 6465716/09/95 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن الباز

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 74347916/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن أجريفي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 112000216/09/98 131 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى اليوفي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 112123716/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمليكة الغزالي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 112134916/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجراضية حدان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 115730116/09/99 131 إلتحاق بالزوجةمزدوجبطاحي نور الدين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 115743616/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمينة العسري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 115793916/09/99 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبه الحسن

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 123480106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوججمال بلكير

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 123886406/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجابل اسماعيل

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: السمارة 74638116/09/93 128 أقدمية 20 سنةمزدوجخالدي وحيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 17531821/09/83 124 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن بكفيس
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عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 104443616/09/96 124 أقدمية 20 سنةمزدوجصخيري عبد الحميد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 105001516/09/96 124 أقدمية 20 سنةمزدوجالناصري نزار

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 23633217/09/84 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجصلحي محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 77206116/09/91 123 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة أمزين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 77429616/09/91 122 إلتحاق بالزوجمزدوجالدهار رشيدة

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 35436216/09/89 121 أقدمية 20 سنةمزدوجاليعقوبي الدريسي الحسين

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 74362916/09/93 121 أقدمية 20 سنةمزدوجزمهرير محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 118009018/09/00 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجقصطال محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 123425606/09/01 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجسليمان علوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 37906617/09/90 120 أقدمية 20 سنةمزدوجضعيف نزهة

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 73912316/09/95 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام أناس

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 118074306/09/00 119 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة مراجي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: العيون 74213316/09/93 118 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن الراشدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 17267016/09/82 114 أقدمية 20 سنةمزدوجلحسن    وحتي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 28830016/09/86 114 أقدمية 20 سنةمزدوجالحمر الحسن

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 37874217/09/90 114 أقدمية 20 سنةمزدوجالزهرة آمال

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 126991604/09/02 114 إلتحاق بالزوجةمزدوجزكري رشيد
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عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 70661416/09/92 113 إلتحاق بالزوجةمزدوجأبونصر احمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 126364804/09/02 113 إلتحاق بالزوجةمزدوجاكرو حفيظ

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 104797216/09/96 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجتوفيق واوزراكتي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 123557906/09/01 111 إلتحاق بالزوجمزدوجشباي شباي فاطمة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 123859106/09/01 111 إلتحاق بالزوجمزدوجمنير وداد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 126977104/09/02 111 إلتحاق بالزوجمزدوجلل الهام التصريف

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 126439904/09/02 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنعيسى فيصل

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 115683516/09/99 109 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة إبا

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: صفرو 130683726/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى   الحسني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 130552305/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ابناو

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 130577805/09/03 108 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس انشكار

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 105235616/09/97 106 إلتحاق بالزوجمزدوجسريا الرجدالي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 111597016/09/97 104 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة صابحي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 39353417/09/90 103 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة واحمان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 123651206/09/01 103 إلتحاق بالزوجةمزدوجأبوسفيان المهبول

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 78085916/09/91 102 إلتحاق بالزوجمزدوجكريم سعدية

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 130553105/09/03 102 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الهادي ابولبارودي
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 130546304/09/03 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد عمي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الحوز 136864907/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة العوبي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 117516806/09/00 100 إلتحاق بالزوجمزدوجبهاني مليكة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 130671805/09/03 100 إلتحاق بالزوجةمزدوجاللمشي فؤاد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: أزيلل 136788107/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء ولي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 112058416/09/98 99 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة ادويبي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 117436406/09/00 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بسقول

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 115695116/09/99 97 إلتحاق بالزوجمزدوجإيناس شكور

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 130614705/09/03 97 إلتحاق بالزوجةمزدوجكمال ببلغاش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 117773806/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجزينة أبيبي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 105327516/09/97 93 إلتحاق بالزوجمزدوجزهيم نعيمة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 117610306/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة البكراوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 111666816/09/97 92 إلتحاق بالزوجمزدوجبنلملس فوزية

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 112107816/09/98 92 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى عصادي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 139976907/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمراني حنان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 126974604/09/02 90 إلتحاق بالزوجةمزدوجتاسرى علي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 123738106/09/01 88 إلتحاق بالزوجمزدوجهروس رشيدة
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 105282216/09/97 86 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى ايت عبد ا

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140076407/09/05 86 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  اوبنيحيى

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: بولمان 117823906/09/00 85 إلتحاق بالزوجمزدوجلل فاطمة الزهراء  الكبير

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 117431606/09/00 84 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة بونية

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 126750204/09/02 84 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام جنانات

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 126842004/09/02 84 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان ميلو

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 126720804/09/02 80 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء  حربان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 126640804/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة الوالي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 115825216/09/99 77 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية  حربي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 117458406/09/00 77 إلتحاق بالزوجمزدوجالصبار فتيحة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الحوز 130706405/09/03 76 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة النويفي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 6329616/09/95 74 إلتحاق بالزوجمزدوجباسلم حليمة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 112290016/09/98 74 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة ومان

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 115650516/09/99 73 إلتحاق بالزوجمزدوجسعدية امزيل

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 123642906/09/01 73 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة الخباز

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 126583004/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء أخراز

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 136760007/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء المهاجري
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

سوس - ماسة09

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140065607/09/05 69 إلتحاق بالزوجمزدوجميس امينة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 140737405/09/08 69 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء نعيم

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 115438716/09/99 68 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة نور الدين

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 115604016/09/99 68 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام شقير

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140142601/01/06 66 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى قدير

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 115564816/09/99 64 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة بجطيط

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 130696905/09/03 64 إلتحاق بالزوجمزدوجامال الميناوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 126569004/09/02 63 إلتحاق بالزوجمزدوجالعزاوي جميعة

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 117364206/09/00 62 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد اشباني

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 130694305/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجسميحة المرضي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 130725005/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة كندوري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140752705/09/08 61 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة سداتي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 154930202/09/09 61 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بيهات

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140529105/09/07 60 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة  البصير

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 154929102/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة مصلح

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 154945502/09/09 60 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الوالي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: وزان 154948102/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجمعيوش غزلن
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مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب
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سوس - ماسة09

ملحظاتالمادة المطلوبة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 154950802/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوججياد مريم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 154875302/09/09 59 إلتحاق بالزوجةمزدوجالميلي عبد ا

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 115693816/09/99 57 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية أوشكير

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 123498514/09/01 57 إلتحاق بالزوجمزدوجبن الرايس الغالية

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140496705/09/07 57 إلتحاق بالزوجمزدوجكلثوم رامي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 123656706/09/01 56 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المصمودي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الحسيمة 139910907/09/05 53 إلتحاق بالزوجمزدوجياسني خديجة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 139998107/09/05 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجالوادي يوسف

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140491605/09/07 53 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة مخريج

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 155064901/01/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد ايلكم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 158045402/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة الغرداكي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 115653416/09/99 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة زيري

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 123437806/09/01 52 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة أمزيل

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 126526904/09/02 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة الشيخي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 126465404/09/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوجبيريش حنان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 130809705/09/03 51 إلتحاق بالزوجةمزدوجالنور وارزامن

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 158032002/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء  الدراوي
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جهة التعيين : 
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158042902/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجالفضيلي السعدية

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: العيون 126638804/09/02 50 إلتحاق بالزوجمزدوجنورى العرش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 155076001/01/10 50 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة الشكر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140509505/09/07 49 إلتحاق بالزوجمزدوجاخراز سناء

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 123522906/09/01 48 إلتحاق بالزوجمزدوجبوهوش رشيدة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 117785406/09/00 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجغواش المصطفى

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 140541905/09/07 47 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة كهي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: أسا - الزاك 140710908/09/08 47 إلتحاق بالزوجمزدوجاكدر غليلة

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 140051107/09/05 46 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية لمخيخ

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140638405/09/08 46 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140723005/09/08 46 إلتحاق بالزوجمزدوجهند لحرش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140459205/09/07 44 إلتحاق بالزوجمزدوجبريك زينة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 140619505/09/08 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجاباكريم جمال

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158358505/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالعرف مريم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158414405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة جمال الدين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 168101401/01/12 44 إلتحاق بالزوجمزدوجبو المال نعيمة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 155004201/01/10 43 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة بوساين
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: أزيلل 157972302/09/10 43 إلتحاق بالزوجمزدوجابوالدوهاج ربيعة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 168152501/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة طالب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 155084301/01/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجمرحول حفيظة

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 111596316/09/97 41 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الساخي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158149702/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان صالحي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 157998602/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة بردوز

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158233502/09/10 40 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد الطاهري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140032407/09/05 38 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم ايموريك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158106602/09/10 38 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد المين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 117745706/09/04 37 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اغجو

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 139951907/09/05 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبوكرة فتيحة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 168416604/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة اتيك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140164206/09/06 36 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب بوجابر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140625605/09/08 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجايت سعيداعلي رشيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158512809/12/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجعنتار فاطنة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168192004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة اسكور

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 168196001/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنسيبة عزيز
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168224304/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بوفنزي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 168264004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام العاطفي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الحوز 168289904/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الميمون

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168392104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة موكن

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140619905/09/08 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسودة عبد المعبود

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158224902/09/10 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة ورار

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168167904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة احنضور

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 168329404/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن كوزغار

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168336304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  حموش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168409804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأ وداد حنان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 117314706/09/00 34 إلتحاق بالزوجمزدوجأفرياض حنان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158037002/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة العيني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140666205/09/08 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة شوكري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158537509/12/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان  واحبان

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 126562318/09/02 32 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب العمروسي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 130628605/09/03 32 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بومليك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 158310205/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوج الهام بنناجيم
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: خريبكة 33597616/09/88 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسودة  حفيظة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 115780516/09/99 30 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بنبوجمعة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 168374504/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجلزرق ايمان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140063607/09/05 29 إلتحاق بالزوجمزدوجمرواش امال

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شفشاون 171699003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجهيبة عياض

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 171745603/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجشراف الدين حياة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 171832603/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد حسين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 171859503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالمفيشخ عواطف

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158044802/09/10 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجيونس لكلب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 158228102/09/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجاسبيع راضية

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 171890103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجوعبولو  نورة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 171930403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجتساعيد فاطمة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158137402/09/10 27 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  اوميسة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 158409705/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة إكدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 171832103/09/13 27 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  حسني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158188302/09/10 26 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا    بونيت

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158191602/09/10 26 إلتحاق بالزوجمزدوجسعدية دودي
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 168399204/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء نايت ألحيان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 171672002/09/13 26 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام عدة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158096802/09/10 25 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية كزاز

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 130833605/09/03 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسامية صديق

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: اليوسفية 136784807/09/04 23 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان نزيه

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140430701/01/02 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد أفراض

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الدريوش 168339604/09/12 23 إلتحاق بالزوجمزدوجهطهوطي حياة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 158272705/09/11 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد ايت بوهو

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شفشاون 172182002/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا سهيل

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 168407204/09/12 21 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة وعزيز

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 171974002/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد ايت العربي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 171974402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا أيت مالك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 172042402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة العلوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 172066902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالكيراوي خديجة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 172111802/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجاكرم جبار

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تازة 172185102/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجطلبي  فدوى

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 126984604/09/02 20 إلتحاق بالزوجمزدوجيخلف كريمة
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 123860206/09/01 17 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة مسافع

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 172000102/09/14 17 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة بالحسايني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175364402/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل الرايس

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175199802/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة  اخزيز

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 175216702/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيضة بري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175326202/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة العجاج

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140669605/09/08 15 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة   الدرقاوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 154880502/09/09 15 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة أبرنوص

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175377202/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجنسيمة سوليمي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175202102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء عللو

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175227902/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدا بنرايس

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175243902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاضمة الشكوري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175244302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجشانا سميرة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 175289702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء الصقلي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175290702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة السعيدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175310902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجإدسي عدي فاطمة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175341502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى مرتيل
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175353602/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجوسكار مصطفى

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175374602/09/15 12 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة السلواني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 23734517/09/84 199 أقدمية 20 سنةمزدوجهمو العربي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 76215316/09/91 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز فهمي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 5812016/09/94 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحدو بلمكي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 105008516/09/96 149 أقدمية 12 سنةمزدوجبوفكري رشيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 74451216/09/93 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي الحياوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 115550716/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سنوسي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 115719915/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن واغريب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 112129016/09/98 141 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا ادعمر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 115627016/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمبروكي هشام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 115733516/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجأباي عبد الرحمان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 115735016/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم وزيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 115799216/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد بوبلغة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: السمارة 104697316/09/96 137 أقدمية 12 سنةمزدوجابيدار الحسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 117391406/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد اكرو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 118016706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعزيز سليم
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 118144506/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال طروشي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 115785416/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن كنون

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 115796516/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجالعياشي عبد ا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 117349911/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجبوهتيك محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 117876706/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجصابر هشام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 117991119/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاريح حسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 21123516/09/85 131 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد اليعقوبي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 111607916/09/97 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد الحبيب أسكو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 112230516/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجلحسن صروني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 112292316/09/98 131 أقدمية 12 سنةمزدوجكيكيش حليم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 123491406/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن بن حمدي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 123499106/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجبنسعيد محند

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 123596506/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة العنبوبي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 123684806/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجالساخي ابو بكر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 123878206/09/01 131 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد وشرار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شفشاون 140562901/01/02 131 أقدمية 12 سنةمزدوجباق محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 117293706/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي رشيد بلغيثي
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 117362106/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجحافيض شرفي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 118073911/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين المرشوقي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 115667616/09/99 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمي بشرى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 117394606/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجكلثوم أهمدي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 117414406/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجعائشة بهند

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 117508606/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظة انكمار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 117520406/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجنور الدين بن العياض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 117764406/09/00 127 أقدمية 12 سنةمزدوجسميرة لمكيطع

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 123377406/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمبارك اعشاق

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 123517806/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بودزيمي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 123628606/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجميلود    الحوزي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 123743306/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجهيمي محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 115812516/09/99 125 أقدمية 12 سنةمزدوجامام ابراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 123485806/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد بن بيه

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 123797506/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالعسراوي هشام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 123820406/09/01 125 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن ليبركي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 126337304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى ادوز

816



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

سوس - ماسة09

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 126370604/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد  علواش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126399404/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد ازفاض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 126425112/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجباي لطيفة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126476204/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعماد بوضاد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126477804/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين بوفراح

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 126519004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد شرغادي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126604004/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجزهرة الهيللي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126606104/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالدريسي مولي الحسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126665804/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجوهيبة الزيتوني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126751404/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوججوغو الحسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126797504/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلقدور  عبد ا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126826804/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مرزوك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126888404/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجأوبها حسناء

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126895804/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم اوحسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126902304/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجامخلوف مبارك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126940804/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجسامي سالك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 126956904/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلل مريم اسليماني
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 123859706/09/01 123 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد مسخر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 123638806/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجنعيمة القاسمي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 123748106/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة حويسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 123752006/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد اد هبان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126524504/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجشرقاوي الحسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 126563404/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالعربي العواد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 126654104/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعزالدين الرشيدي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126700904/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجحقي رشيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 126728804/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد ادبها

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126800904/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالعالي         لفروني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 126946312/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوجسطيح عبد الرزاق

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 115677316/09/99 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحمان بوعدي

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 123428313/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد   المخليـــــــــــص

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 123705206/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن فلل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 123808906/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالكثيري عبدا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 123950506/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمروان صوفي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126547304/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل الدهبي
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إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 126585404/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوججواد الفويح

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 126586704/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجالكرناوي محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 126626204/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد  المواز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126724104/09/02 119 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد   حمز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 123379206/09/01 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الجليل اعساسة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 126412412/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوجباهي نور الدين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 126609904/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة القاسمي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 130560305/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين اهنتات

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 130655705/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالذهبي اسماعيل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 130770905/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجلسموري محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 130796403/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعدية منادي

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 130841905/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز  اسفيري

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 130865505/09/03 117 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم  الزريدي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 74551316/09/93 115 أقدمية 12 سنةمزدوجبروك الحسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 123886906/09/01 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الرحيم اوبيه

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 126340318/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجأكناو خديجة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126354404/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز ايت جبلي
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 126536004/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجظني محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 126840104/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجمزوغ عبدا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126971804/09/02 115 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز توبيه

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 126976612/09/02 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجالتنغيري خالد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طانطان 105001016/09/96 114 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد  أفل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 123797806/09/01 113 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة لعسال

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126465704/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوججواد بسكو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 126539104/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجالدرويش بدر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126679704/09/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد فولح

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 126991218/09/02 111 أقدمية 12 سنةمزدوجحنان زاكي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126336204/09/02 109 مزدوجسعيد عادل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 130741905/09/03 109 أقدمية 12 سنةمزدوجهزوا فاطمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 136831007/09/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجالشريف سناء

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 115729716/09/99 108 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم شوقي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 115437316/09/99 107 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس اكودير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 130846705/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجالسيار جمال

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126724304/09/02 105 مزدوجعبد الكريم حونيف
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 130671705/09/03 105 مزدوجبيروك البريان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136739407/09/04 105 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد العنتري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طانطان 111640816/09/97 102 أقدمية 12 سنةمزدوجكركوش    علي

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 105004016/09/96 101 مزدوجعبد الكريم   مــــــــــــادوش

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 126375504/09/02 101 مزدوجرشيد امكرود

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126784304/09/02 101 مزدوجهشام  الشكر

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 126889304/09/02 101 مزدوجالحسين اوباري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 130629005/09/03 101 مزدوجمحمد بومليك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 139922807/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجفضمة انجار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 139941907/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجالسعيد  بنجدي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 140046007/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجكرجوب سليمان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140071007/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجسمية ناصيف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 71782616/09/92 100 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة الحموني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طانطان 126906804/09/02 100 أقدمية 12 سنةمزدوجأتيكا   البشير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 130798305/09/03 99 أقدمية 12 سنةمزدوجمطيع سمير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140415101/01/02 99 مزدوجابراهيم محدود

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 126423904/09/02 98 أقدمية 12 سنةمزدوجبسيط عبد العزيز
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126404804/09/02 97 مزدوجيوسف عزابي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 126500804/09/02 97 مزدوجبوصابون مولي عبد ا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126514204/09/02 97 إلتحاق بالزوجةمزدوجالياس شخمون

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126865704/09/02 97 مزدوجمصطفى نايت عيسي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 126477504/09/02 96 أقدمية 12 سنةمزدوجبودكور كلتـــوم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126868404/09/02 95 مزدوجنجوى إبراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 130599705/09/03 95 أقدمية 12 سنةمزدوجأسماء بالقائد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 130724503/09/03 95 أقدمية 12 سنةمزدوجطارق كرفي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طانطان 117742906/09/00 94 أقدمية 12 سنةمزدوجادير   السعدية

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الجديدة 117501506/09/00 93 مزدوجشفيق عماري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 117686706/09/00 93 مزدوجمحمد السباعي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 130588305/09/03 93 مزدوجعمر بشلل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 130675103/09/03 93 مزدوجالكلوش رشيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 139923507/09/05 93 مزدوجعوان سعيدة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 139958207/09/05 93 مزدوجبوسعيد سعيدة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140181306/09/06 93 مزدوجالمن نادية

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: أسا - الزاك 118010606/09/00 92 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد عبد المنعم
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 130729105/09/03 91 مزدوجحيمود محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 130794005/09/03 91 مزدوجمبتهل نعيمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140011607/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجسلوى فهمي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140046607/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجالعاك مليكة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: السمارة 123618506/09/01 90 أقدمية 12 سنةمزدوجالغزلني عبد ا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126360804/09/02 89 مزدوجعلي أجيك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 115706711/12/99 88 مزدوجباسي هشام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 126945804/09/02 87 مزدوجمولود سركوح

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 136845807/09/04 87 مزدوجرشيد حمري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126846304/09/02 85 مزدوجمحمد  موعل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 136707807/09/04 85 مزدوجمبارك امخزني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 136710307/09/04 85 مزدوجحسن اوراغ

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136823907/09/04 85 مزدوجبن محجوب ابراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136863407/09/04 85 مزدوجلغزال ابراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 140491005/09/07 85 مزدوجموحن طارق

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126341404/09/02 83 مزدوجادريس اكزال

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136712107/09/04 83 مزدوجرشيد أسكور
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140186906/09/06 83 مزدوجخديجة ابرايم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 140201906/09/06 83 مزدوجتوخساتي مهدي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136753307/09/04 81 مزدوجيوسف الجلوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 126514104/09/02 79 مزدوجعبد الرحمان الشاكر

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 136747207/09/04 79 مزدوجالحداد ابراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136766307/09/04 79 مزدوجاسما الرفيعي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136785107/09/04 79 مزدوجنفطاطة كمال

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 136809907/09/04 79 مزدوجعبد ا اكوديم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 139911907/09/05 79 مزدوجليلى ايت بو طربوش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140049107/09/05 79 مزدوجتوفيق          لحبايقي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 130550905/09/03 78 مزدوجالحسن عبايد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 123903006/09/01 77 مزدوجعبد ا وتكيضا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 130580005/09/03 77 مزدوجفضمة أراردي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 139972307/09/05 77 مزدوجحسن دواني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140538905/09/07 77 مزدوجرشبد هندا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 140734505/09/08 77 مزدوجموحتي لحسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 117731311/09/00 76 مزدوجهزي عبد العزيز
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140520205/09/07 76 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بوليام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 139963907/09/05 75 مزدوجالشديد حكيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140151605/09/06 75 مزدوجغليلة اخنيف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140466105/09/07 75 مزدوجحسناء الوظيف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 126625904/09/02 74 مزدوجالمنصوري    كريمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 123397406/09/01 71 مزدوجمونيا اكضيض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 139940607/09/05 71 مزدوجرشيد بندريويش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 117760506/09/00 70 مزدوجالصفر المصطفى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136780207/09/04 69 مزدوجمحمد مهذب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140149905/09/06 69 مزدوجعماد مرش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 154876802/09/09 69 مزدوجخديجة امستاك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 155061101/01/10 69 مزدوجحسن همان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 155063601/01/10 69 مزدوجإيبوركي عبد ا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 155064101/01/10 69 مزدوجمولود الدريسي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 155065301/01/10 69 مزدوجالجعواني محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 155073501/01/10 69 مزدوجنورة خي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 155091101/01/10 69 مزدوجمرشد احمد
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 126959404/09/02 68 إلتحاق بالزوجةمزدوجصوابي    رشيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 139980607/09/05 68 مزدوجنادية البايى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 123657406/09/01 67 مزدوجالمدراوي حنان

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 130624605/09/03 67 مزدوجنزهة بوحسوس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 140490105/09/07 67 مزدوجمارية مزيان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140685405/09/08 67 مزدوجشريفة الوظيف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140724705/09/08 67 مزدوجلظيفة لميهري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140746405/09/08 67 مزدوجربيعة رجراحي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 155040101/01/10 67 مزدوجخديجة القاغ

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 136798307/09/04 66 مزدوجصابر الحسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140179006/09/06 66 مزدوجهشام بومزكي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شفشاون 140690905/09/08 65 مزدوجمحمد الكبوس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 126665204/09/02 64 مزدوجالزاوي سعيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 123598906/09/01 63 مزدوجالعسري محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140170306/09/06 63 مزدوجفتيحة الرضوع

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 154875402/09/09 63 مزدوجعبدا اجوان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الجديدة 140195706/09/06 61 مزدوجنادية موديد
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 154875502/09/09 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف العيساوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 154877702/09/09 61 مزدوجربيعة حسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 154998001/01/10 61 مزدوجبيشيشي محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 155075501/01/10 61 مزدوجعدي العثماني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: أزيلل 155082901/01/10 61 مزدوجمحدوش يوسف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 155116601/09/09 61 مزدوجعمر طيفور

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158041702/09/10 61 مزدوجالبري فاطمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158069102/09/10 61 مزدوجخديجة الصادق

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158071702/09/10 61 مزدوجعبدالحق الزاهي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158087102/09/10 61 مزدوجاسية ابيضار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158091902/09/10 61 مزدوجعبد ا جكور

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158120502/09/10 61 مزدوجمعتمد فاطمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 158125702/09/10 61 مزدوجنايت الحاج عبد الحميد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158172002/09/10 61 مزدوجعصام عتو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 158198502/09/10 61 مزدوجبجديد  الحسن

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 126671104/09/02 59 مزدوجفوزي م,أحمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140178906/09/06 59 مزدوجهشام الخضير
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140544205/09/07 59 مزدوجفتيحة    لقرع

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 140629305/09/08 59 مزدوجعكاوي محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 140637305/09/08 59 مزدوجازيام إبراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140721505/09/08 59 مزدوجرشيد لشقر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 154881302/09/09 59 مزدوجشوقي نادية

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 154946302/09/09 59 مزدوجسعيد الكبير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 154946702/09/09 59 مزدوجياسين بوحدو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 154960502/09/09 59 مزدوجلهموس بشرى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 155041701/01/10 59 مزدوجعبدالمولى الريضي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 155065201/01/10 59 مزدوجمحمد جعبيا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158536901/03/11 59 مزدوجنادية  كشير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 140623705/09/08 58 مزدوجاكوادير  عائشة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 140509905/09/07 57 مزدوجالحيان الحسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 154947202/09/09 57 مزدوجخليفة يوسف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158065402/09/10 57 مزدوجمحمد العماري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140703605/09/08 55 مزدوجليلى كولمان

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: إنزكان ايت ملول 117411206/09/00 54 مزدوجفاظمة بن سعيد
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 136887707/09/04 54 مزدوجحورية المنوس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158036202/09/10 53 مزدوجالعبيدي عزيز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158161302/09/10 53 مزدوجابراهيم ودودي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158174102/09/10 53 مزدوجامينة ايت سوس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158267005/09/11 53 مزدوجعبدا أدرار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 158284005/09/11 53 مزدوجامزيغ حسان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158284205/09/11 53 مزدوجعبد ا أمشغال

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158305005/09/11 53 مزدوجفاطمة بل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158346005/09/11 53 مزدوجعلي الباز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158358205/09/11 53 مزدوجعائشة المومن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158375105/09/11 53 مزدوجرشيد المنصوري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158378705/09/11 53 مزدوجصفاء الناجي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158383605/09/11 53 مزدوجالتوازن مريم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158414705/09/11 53 مزدوججموض الحسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158426905/09/11 53 مزدوجسناء كريفي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158433605/09/11 53 مزدوجيوسف لميد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158456805/09/11 53 مزدوجبوشرة نقاشي
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 168142701/01/12 53 مزدوجالعربي نايت المقدم

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 140463405/09/07 51 مزدوجمحمد  الشهابي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 140654105/09/08 51 مزدوجمريم بهوش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140694605/09/08 51 مزدوجصفاء الناجب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158019002/09/10 51 مزدوجرشيد بوسكري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158054102/09/10 51 مزدوجالمحبوبي عبد العزيز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158055702/09/10 51 مزدوجأسماء المصباحي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158075802/09/10 51 مزدوجسعيدة كديرة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158101302/09/10 51 مزدوجكوثر كرومبي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 158518401/03/11 51 مزدوجأحمد بوزكا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158133702/09/10 50 مزدوجالشيخ عبد العزيز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الحوز 158159002/09/10 50 مزدوجتوابي محمد سعيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158175202/09/10 50 مزدوجألحيان ابراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158530801/03/11 50 مزدوجإزم عمر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168133801/03/11 50 مزدوجلعبوبي العربي

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 136700307/09/04 49 مزدوجنوال عيسي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140669305/09/08 49 مزدوجعبد العزيز دريوش
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140692805/09/08 49 مزدوجمريم العيساوي

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 140730105/09/08 49 مزدوجزينة مركيك

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 158169702/09/10 49 مزدوجأبراي الحسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 123534006/09/01 48 مزدوجمريم بوردي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 139908107/09/05 48 مزدوجادودوش زينة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140744105/09/08 48 مزدوجمربم ولفقير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 154876102/09/09 47 مزدوجفاطمة الباوش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 154907102/09/09 47 مزدوجبن الطاهر السعدية

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 158109702/09/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوج فضيلة الحيراش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 140653205/09/08 46 مزدوجبحدوا عبد الوهاب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140667405/09/08 46 مزدوجداوود محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 154930002/09/09 46 مزدوجحسن بشرى

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 155061501/01/10 46 مزدوجز ينة حسو نى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 168107401/01/12 46 مزدوجمحمد الديب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 168127201/01/12 46 مزدوجسعيد هنون

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 140461905/09/07 45 مزدوجبشرى الدكداك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140702605/09/08 45 مزدوجكري حسن
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140756705/09/08 45 مزدوجحبيبة توفيق

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168159204/09/12 45 مزدوجعبد ا ابرهيش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168174804/09/12 45 مزدوجمريم ايت موسى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168178604/09/12 45 مزدوجمريم أكوز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168185904/09/12 45 مزدوجمينة امغوز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 168227204/09/12 45 مزدوجمريم بهي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 168252404/09/12 45 مزدوجمولي أحمد الدواني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168260704/09/12 45 مزدوجفاطمة العلوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168269304/09/12 45 مزدوجفاطمة البلقاوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168276204/09/12 45 مزدوجحفيظة الهابوز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168289304/09/12 45 مزدوجلبنى المكنوني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 168301304/09/12 45 مزدوجعبد الفتاح البازي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168302704/09/12 45 مزدوجمحمد الكديل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168319804/09/12 45 مزدوجفاطمة ازمر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168320304/09/12 45 مزدوجعائشة الزرقي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168329004/09/12 45 مزدوجعلي كومغار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 168329204/09/12 45 مزدوجعبد الرحيم كرامو
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168341404/09/12 45 مزدوجمحمد حميتي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 168351104/09/12 45 مزدوجعبد الرحيم جواد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168425504/09/12 45 مزدوجمصطفى صبري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168440504/09/12 45 مزدوجياسين توفيق

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158020902/09/10 44 مزدوج بوزور صالح

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158331105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة شراف الدين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140693105/09/08 43 مزدوجالبداوي رشيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140709905/09/08 43 مزدوجمحمد ادهمو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 140712005/09/08 43 مزدوجأحمد إزم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 140724505/09/08 43 مزدوجالمين محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158023002/09/10 43 مزدوجالشيب عمر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158084702/09/10 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسون بوبكر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158178402/09/10 43 مزدوجعزيز أسليخ

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158281405/09/11 43 مزدوجاسماء القضيب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158289305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجاوزال زهرة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158306405/09/11 43 مزدوجرشيد بن الرايس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158318105/09/11 43 مزدوجبوجمعة  بوهيد
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 158320205/09/11 43 مزدوجمصطفى  بوقسم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158329905/09/11 43 مزدوجلحسن شامور

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158333305/09/11 43 مزدوجمصطفى  شكرو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158353505/09/11 43 مزدوجالكنتاوي لحسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158369905/09/11 43 مزدوجمحمد الحسني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158378305/09/11 43 مزدوجاايزمي  مياودة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158393005/09/11 43 مزدوجالحسين كواكرض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158402905/09/11 43 مزدوجحسون توفيق

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158406605/09/11 43 مزدوجحمان الحسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158407805/09/11 43 مزدوجالحسين إبعير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158422805/09/11 43 مزدوجابراهيم خربوش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158424405/09/11 43 مزدوجخلدون نزهة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158448605/09/11 43 مزدوجبوشرى معتمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158450305/09/11 43 مزدوجمنوا محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158468905/09/11 43 مزدوجقسيس رشيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158483005/09/11 43 مزدوجعمر صبار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158489305/09/11 43 مزدوجتهمو نعيمة
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158495605/09/11 43 مزدوجمحمد يحيا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 168077801/01/12 43 مزدوجعفيفي نعيمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 168079501/01/12 43 مزدوجابدار احمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 168089701/01/12 43 مزدوجابراهيم عتيتم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 168096001/01/12 43 مزدوجمليكة بن جمل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الحسيمة 168106105/09/11 43 مزدوجمصطفى الشيخ

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الحسيمة 168127005/09/11 43 مزدوجخديجة حمزاوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طرفاية 157988502/09/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة انزيض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158264005/09/11 42 مزدوجعبد اللطيف أبودرار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158537609/12/11 42 مزدوجعمر ابهام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 155038801/01/10 41 مزدوجالفشات محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158259201/03/10 41 مزدوجمينة زيداني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158311505/09/11 40 إلتحاق بالزوجمزدوجبرعوز ليلى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168228104/09/12 40 مزدوجسلمى بوجراف

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 140055507/09/05 39 مزدوجنعيمة ماد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158160202/09/10 39 مزدوجحسن تمق

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 158196702/09/10 39 مزدوجنادية الكمري
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158415005/09/11 39 مزدوجغزلن جغدول

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158433505/09/11 39 مزدوجمحمد لمهار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158434805/09/11 39 مزدوجلوريكي عمر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158511001/03/11 39 مزدوجاحمد اتدلي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168162704/09/12 39 مزدوجرشيد ابو ريش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 168166004/09/12 39 مزدوجاسماعيل افقير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168228704/09/12 39 مزدوجطارق بوخراز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168263704/09/12 39 مزدوجمحمد العسري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168327304/09/12 39 مزدوجأسامة غيشا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158085802/09/10 38 مزدوجهران محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 171712603/09/13 38 مزدوجالطاهر بن الشيخ

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171736903/09/13 38 مزدوجبوروايس محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171752403/09/13 38 مزدوجالحسين دا علي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171771603/09/13 38 مزدوجالبرمي سلوى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 171776103/09/13 38 مزدوجمريم الكمري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171835503/09/13 38 مزدوجادوحموش عبد العزيز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171848603/09/13 38 مزدوجبلقاسم خنوفي
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171890503/09/13 38 مزدوجوافي خديجة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171900403/09/13 38 مزدوجاوتكني بوشرى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171904303/09/13 38 مزدوجصافية الرايس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الحسيمة 171906403/09/13 38 مزدوجسعيد ركيك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171920403/09/13 38 مزدوجسيمامح عبداللطيف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171926803/09/13 38 مزدوجالطوس سعيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 171932703/09/13 38 مزدوجحنان زبروك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 123892806/09/01 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجوطاسن محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158044502/09/10 37 مزدوجالكمراوي امل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158090802/09/10 37 مزدوججامع ارغ

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158347105/09/11 37 مزدوجحسن البورغيسي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158496005/09/11 37 مزدوجإمل رمزي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168417904/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة قناروش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 158374405/09/11 36 مزدوجحسناء المنصوري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 168086601/01/12 36 مزدوجمحمد العاربي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 168166804/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة اكرام

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 140671105/09/08 35 مزدوجالعبادي توفيق
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168178004/09/12 35 مزدوجاخساسي محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168178104/09/12 35 مزدوجزهير عكاوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168182404/09/12 35 مزدوجسعيد املو او بيروك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168189504/09/12 35 مزدوجعرباني نادية

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168206404/09/12 35 مزدوجبلشكر مريم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 168210404/09/12 35 مزدوجمريم بن حمو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168215704/09/12 35 مزدوجمصطفى بن لوكار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168223304/09/12 35 مزدوجحسناء بوشطرات

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: أسا - الزاك 168226104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسيهام بوحامد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 168238304/09/12 35 مزدوجبيشلفن حسن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168242704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة شاوف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168294029/11/12 35 مزدوجالمومن أحمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168310804/09/12 35 مزدوجمحمد الرامي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168321504/09/12 35 مزدوجعزالدين فاضل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168329804/09/12 35 مزدوجاسماء كسوس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168345104/09/12 35 مزدوجالحسن اداجنان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168361504/09/12 35 مزدوجهشام خوي بادو
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168382404/09/12 35 مزدوجماموح  العربي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 168403804/09/12 35 مزدوجوفارس فاتحة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 168410004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان ودنون

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168433804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى سكايكى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 168445304/09/12 35 مزدوجمريم وحمان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 157970702/09/10 34 مزدوجحميد اباط

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158115502/09/10 34 مزدوجيوسف مارس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158415305/09/11 33 مزدوجالطاهر جباري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158473705/09/11 33 مزدوجغفير عبد العزيز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158478105/09/11 33 مزدوجمصطفى صغير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 158491905/09/11 33 مزدوجمحمد الطاي

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 158288205/09/11 32 مزدوجابراهيم أناو

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 158298205/09/11 32 مزدوجسلوى بهرام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 168306504/09/12 32 مزدوجسميرة المصلوح

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 140652405/09/08 31 مزدوجابراهيم  بوفرتيح

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 155001601/01/10 31 مزدوجبوجديد  عبد ا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 155107801/01/10 31 مزدوجصاحبي عمر
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158453905/09/11 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام نعيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171965302/09/14 31 مزدوجنادية ابو النعيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171975102/09/14 31 مزدوجايمان ايت اوحيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171989802/09/14 31 مزدوجمليكة ازود

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172014902/09/14 31 مزدوجدلل بوهمتين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 172017502/09/14 31 مزدوجاحمد بولخبار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172059302/09/14 31 مزدوجمليكة الحوزي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172077602/09/14 31 مزدوجالخميسي محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 172090702/09/14 31 مزدوجعبد الحق الفكروش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172116102/09/14 31 مزدوجكحواش عبدالهادي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172174302/09/14 31 مزدوجملعيد سكويض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172174402/09/14 31 مزدوجنعيمة سكويض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 171757303/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم دكاير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شفشاون 171676203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر احسبي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 171847503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة خال

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 171884103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة نحال

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الرحامنة 168316804/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء السالمي
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172145302/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد محسين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172021802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفطيمة بتكرين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172093502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجغالب مريم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168200204/09/12 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسن  بيدري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175208202/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجاصبان احمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175270902/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة الهوزالي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 175203202/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة عماري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175230502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجهجر بوعلي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175273602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالكريم مينة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175361502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء قصدان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175381502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة التازي

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 77812826/11/91 181 أقدمية 20 سنةمزدوجامنة القاسيدي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 38341717/09/90 173 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر مستاك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 71798516/09/92 173 أقدمية 20 سنةمزدوج عبد الكريم و حيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 39782116/09/91 167 أقدمية 20 سنةمزدوجاحمد بلوش

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 74074916/09/93 167 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد جنا

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 77819216/09/91 165 أقدمية 20 سنةمزدوجتوكدة  العشاري
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 37895217/09/90 161 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسن موراكي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 104699216/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد القاضي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: ورزازات 105019216/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجإغمور عبد الجليل

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 6246716/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد إبراهيمي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 6247516/09/95 159 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا ازرمين

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 6347616/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجالرشيد سهيل

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 8954516/09/95 159 أقدمية 20 سنةمزدوجسمير درقاوي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 76624316/09/91 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمود منوز

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 5782116/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجسعيد مكراز

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 6424016/09/95 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالحبيب الفقير

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 104843516/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد انجار

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 104885016/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي امنطاخ

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 104892216/09/96 155 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي           التاقي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 111571716/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد أونهاري

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 111610516/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجبورحيم شقرون

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 111640316/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجنادية بشارة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: ورزازات 111732216/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجافروخ خالد
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 5495816/09/94 151 أقدمية 20 سنةمزدوجعمر الضيم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تاونات 5985316/09/94 151 أقدمية 20 سنةمزدوجبوراس عبد المجيد

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 104973516/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجادجاجا زكرياء

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 104831016/09/96 147 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين اعدان

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 73882316/09/93 135 أقدمية 20 سنةمزدوجالسماني أحمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 8956616/09/95 124 أقدمية 20 سنةمزدوجإبراهيم أغضاي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 115680916/09/99 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العاطي جناح

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 9261916/09/95 122 إلتحاق بالزوجةمزدوجمكي محمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 70776716/09/92 122 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين أهرايش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 104964516/09/96 122 إلتحاق بالزوجةمزدوجمبارك حفيظ

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 123657006/09/01 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجكريم الماطي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 8924316/09/95 120 أقدمية 20 سنةمزدوجرضوان عبد ا

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 126583204/09/02 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الفرس

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 5485916/09/94 116 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى موزال

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 126752304/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوججطيط سميرة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 123776106/09/01 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد كناش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 118062906/09/00 114 إلتحاق بالزوجمزدوجنفيسة مساوي
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عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 117416206/09/00 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد بلوش

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 123750606/09/01 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجادعلي عبد ا

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 126556004/09/02 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد العيسوك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 123581506/09/01 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا الدريوش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 126342704/09/02 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحبان عبد الرحيم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 126392204/09/02 111 إلتحاق بالزوجةمزدوججهاد اصراري

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 126588704/09/02 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجالغنيمي عبد النبي

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 126600704/09/02 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسين الحركاوي

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 126900404/09/02 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجالقائد مصطفى

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 112317716/09/98 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام سوهير

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 126382504/09/02 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجعثمان عمري

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 130587505/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجبعدو مجدة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 130637905/09/03 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمر الشفعي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 115736216/09/99 105 إلتحاق بالزوجةمزدوجياسر حي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: قلعة  السراغنة 118007106/09/00 104 إلتحاق بالزوجمزدوجقصير نادية

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 111605116/09/97 102 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنيشوا عبد الكبير

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طاطا 117289506/09/00 102 إلتحاق بالزوجمزدوجاشطاو البتول
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 130547305/09/03 102 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية أعطار

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 5749216/09/94 100 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد إدبوتحايكت

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 104703516/09/96 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجأدرام رشيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 73930316/09/93 98 إلتحاق بالزوجةمزدوجمماد أحمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 130585405/09/03 97 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد عيي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تنغير 130594505/09/03 96 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد برة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شيشاوة 117911106/09/00 95 إلتحاق بالزوجمزدوجمباركة حاجي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 123445106/09/01 92 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم ارجدال

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 139964807/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان شريت

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 140063707/09/05 92 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن ميران

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 130616010/11/03 91 إلتحاق بالزوجةمزدوجأيوب بوعابد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 130683905/09/03 91 إلتحاق بالزوجمزدوجالبراهيمي فاضنة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: كلميم 130785305/09/03 86 إلتحاق بالزوجمزدوجمزاوي سهام

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تنغير 130802105/09/03 84 إلتحاق بالزوجمزدوجنجيب                 أمينة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تاوريرت 6393616/09/95 81 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة وابان

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 123685806/09/01 78 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد السلمي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: كلميم 123858706/09/01 75 إلتحاق بالزوجمزدوجحميدا منير
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 115684316/09/99 74 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بوفوس

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 136783407/09/04 70 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة نيتنبارك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 126860604/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة مسالك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 126798804/09/02 68 إلتحاق بالزوجةمزدوجلعسري  عبد اللطيف

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 140494505/09/07 66 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام اغلس

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: الصويرة 155075801/01/10 62 إلتحاق بالزوجةمزدوججمال لبيب

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 130548005/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام ابوش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طاطا 140729705/09/08 61 إلتحاق بالزوجمزدوجمنصور مليكة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 154994701/01/10 59 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بنعبيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 140096907/09/05 57 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة السرايتي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شيشاوة 140551305/09/07 57 إلتحاق بالزوجمزدوجأبعزيز جميلة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شيشاوة 155063301/01/10 57 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم ابن العزيز

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 140518705/09/07 56 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنكو محمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 155113201/01/10 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجسينا العربي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 140719305/09/08 52 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء كوحال

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طرفاية 158085902/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحنانة حميميد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158111902/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمعطللة ليلى
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 136798007/09/04 51 إلتحاق بالزوجةمزدوجالسعداوي نور الدين

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 140030707/09/05 51 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي إد حماد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 126607004/09/02 47 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء السفي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 140504405/09/07 46 إلتحاق بالزوجمزدوجإسمهان أباكريم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 140419505/09/07 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجشوطى  اسماعيل

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 154889802/09/09 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمركويلل

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158273305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ايت دادا

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طاطا 158301405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجعكو باتى

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158412005/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجا لها م ا قر و ا ن

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158169102/09/10 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا  اعمال

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: الرشيدية 158456105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجناصري رجاء

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158471605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة رؤوف

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158485405/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى  اسميدة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 154877102/09/09 42 إلتحاق بالزوجمزدوجضافر ليلى

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 126892704/09/02 41 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة وادرك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158060802/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجالعسلي نزهة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158209602/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجسعدية غانمي
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 140635505/09/08 40 إلتحاق بالزوجمزدوجالركراكية  اتويجر

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158382505/09/11 40 إلتحاق بالزوجمزدوجنجمة السباعي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 155064801/01/10 38 إلتحاق بالزوجمزدوجاخوين مريم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158039002/09/10 38 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام العويفي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158122102/09/10 38 إلتحاق بالزوجمزدوجممون فاطمة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 126404104/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة ازوكني

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 140080907/09/05 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة أوتبكت

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158169502/09/10 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجاعساسة عبد العزيز

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 111604616/09/97 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالخولطي رشيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 123881506/09/01 36 إلتحاق بالزوجمزدوج أعيسى فاطمة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 155012707/09/09 36 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الدكور

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168170304/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة ايت عدمان

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168247604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الشطيبية

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168326204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى فويتح

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طرفاية 168383304/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة منصور

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 126868904/09/02 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالنو الهام

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168162004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجابو الهادي السعدية
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عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 140000207/09/05 34 إلتحاق بالزوجمزدوجلل فاطمة اليوسفي علوي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158289705/09/11 34 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسن أرغن

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 158447405/09/11 32 إلتحاق بالزوجةمزدوجمفلح عبد الجليل

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158511309/12/11 32 إلتحاق بالزوجةمزدوجايت اماد محمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 154876702/09/09 30 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة موما

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 155087301/01/10 30 إلتحاق بالزوجمزدوجرقيه  مقساط

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 171872303/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوج   مزوز فاطمة الزهراء

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 140730505/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجمرزوقي  إيمان

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 74069616/09/93 149 أقدمية 12 سنةمزدوجبوركيك علي

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 5802516/09/94 143 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم ادشليح

إقليم: تارودانتإقليم: تيزنيت 9123416/09/95 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالرزاقي محمد

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 115746116/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعلل عدي

إقليم: تارودانتإقليم: قلعة  السراغنة 112339616/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الهادي طويل

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 117322706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجارويسي مصطفى

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 74539416/09/93 131 أقدمية 12 سنةمزدوجأنسم عبدا

إقليم: تارودانتإقليم: كلميم 74688116/09/93 130 أقدمية 20 سنةمزدوجزويتينة محمد

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 117984106/09/00 129 أقدمية 12 سنةمزدوجكمال حمداوي
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إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 118078706/09/00 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجمقور عبد ا

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 117600706/09/00 125 أقدمية 12 سنةمزدوجالدقاق هشام

إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 126340618/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجعزيز أكومي

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 126688612/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجكناوي هشام

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 126745912/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوججبور زكرياء

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 126906112/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجاطالب عزيز

إقليم: تارودانتعمالة: إنزكان ايت ملول 20627821/09/83 110 أقدمية 12 سنةمزدوج بلخيري عبد ا

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 123877506/09/01 107 إلتحاق بالزوجةمزدوجحمزة وعزيز

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 130618616/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجبوبكري خديجة

إقليم: تارودانتإقليم: أسا - الزاك 123405206/09/01 101 أقدمية 12 سنةمزدوجأيت بل سميرة

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 136875607/09/04 99 أقدمية 12 سنةمزدوجتيفا هشام

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 130567005/09/03 98 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد أيت السيد

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 130682905/09/03 97 مزدوجالهللي سعيد

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 130696205/09/03 97 مزدوجالمسكيني مريم

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 130809505/09/03 97 مزدوجوردني مصطفى

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 117317506/09/00 95 مزدوجأيت سيدي حسين مولي هشام

إقليم: تارودانتإقليم: تيزنيت 130689205/09/03 95 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد الخرداوش
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إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 140040207/09/05 93 مزدوجكبيري خالد

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 123395906/09/01 87 مزدوجعفيف عبد الرحمان

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 140157906/09/06 85 مزدوجادريس     بحجو

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 140677705/09/08 77 مزدوجلحسن  الحندق

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 155018807/09/09 69 مزدوجلحسن العسري

إقليم: تارودانتإقليم: العرائش 111534116/09/97 67 مزدوجعزيز الساهل

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 154920202/09/09 61 مزدوجخالد ورخان

إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 154995401/01/10 61 مزدوجعبد الوهاب بنكورين

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 155092301/01/10 61 مزدوجعبدا نصيري

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 158133002/09/10 61 مزدوجمبارك ابركا

إقليم: تارودانتإقليم: سطات 20476111/10/82 59 مزدوجفريد عابد

إقليم: تارودانتإقليم: الحوز 154969201/01/10 59 مزدوجعبد العزيز بن عميرة

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 5900216/09/94 55 مزدوج وعيرة  محمد

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 111618316/09/97 55 مزدوجادريس بنفكري

إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 158089402/09/10 53 مزدوجافقيرن  ابراهيم

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 158292205/09/11 53 مزدوجسكينة أطحان

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 158462305/09/11 53 مزدوجابن عمي المحفوظ
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إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 168099601/01/12 53 مزدوجاحمد بوفول

إقليم: تارودانتإقليم: أزيلل 168145001/01/12 53 مزدوجالحسن أبلقاس

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 157998702/09/10 51 مزدوجعبد الرحمان برحو

إقليم: تارودانتإقليم: جرسيف 158000602/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجبلعادل نجاة

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 158003902/09/10 51 مزدوجلحسن بن داهمو

إقليم: تارودانتإقليم: أزيلل 158073602/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة فراج

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 158152202/09/10 49 مزدوجمحمد سمللي

إقليم: تارودانتإقليم: وادي الذهب 126854604/09/02 48 مزدوجرضوان    موراق

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 130736805/09/03 46 مزدوجحاطوشي نعيمة

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 155016101/01/10 46 مزدوجعبد ا العجاج

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 168283304/09/12 45 مزدوجالهماني  ابراهيم

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 158014702/09/10 43 مزدوجبوحميد كلثومة

إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 158047002/09/10 43 مزدوجالحضري عبد اللطيف

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 158281605/09/11 43 مزدوجمحمد الحيان

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 158377205/09/11 43 مزدوجمحمد الوعرابي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 158430905/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجنظيرة لحرش

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 168101801/01/12 43 مزدوجالحسن بونيت
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إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 168145401/01/12 43 مزدوجأشن أحمد

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 168102101/01/12 42 مزدوجعز الدين بوران

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 168325004/09/12 42 مزدوجااحمد فاتح

إقليم: تارودانتإقليم: مولي يعقوب 158123402/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجمتوكل  للباني

إقليم: تارودانتإقليم: تيزنيت 157983202/09/10 39 مزدوجاكياهو الحسن

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 140627705/09/08 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجايت امغار علي

إقليم: تارودانتإقليم: شفشاون 168210504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية بن جعيبة

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 168238104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة ابريهوما

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 168372604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية المخلي

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 168240104/09/12 35 مزدوجخديجة  شايب

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 168342804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان حسيني

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 168383204/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمر منوز

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 168433204/09/12 35 مزدوجزهرة سحاب

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 158207702/09/10 34 مزدوجرشيدة السموال

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 158496305/09/11 33 مزدوجيسين يوسف

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 158384505/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجالزعري حفيظة

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 114853802/09/14 31 مزدوجرشيد توركزي
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إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 158538109/12/11 31 مزدوجأحمد أوتم

إقليم: تارودانتإقليم: شفشاون 168420804/09/12 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمهدي الراوكي

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 171690803/09/13 28 مزدوجامحمد امحمود

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 171717903/09/13 28 مزدوج خديجة بنجمال

إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 171733403/09/13 28 مزدوجعبدا بواكناري

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 171734903/09/13 28 مزدوجعبد المالك بول

إقليم: تارودانتإقليم: الحوز 171791903/09/13 28 مزدوجرشيدة المولي

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 171845803/09/13 28 مزدوجيوسف كتاني

إقليم: تارودانتإقليم: سطات 171898903/09/13 28 مزدوجعبد الرحمان ولمدن

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 171915303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى سليم

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 171931003/09/13 28 مزدوجادريس وكريم

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 171940003/09/13 28 مزدوجعبد ا زويد

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 158263405/09/11 27 مزدوجحكيمة أبخار

إقليم: تارودانتإقليم: الحوز 171967902/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة افضيل

إقليم: تارودانتإقليم: النواصر 171984702/09/14 21 مزدوجعبد ا ارجدال

إقليم: تارودانتإقليم: فجيج 172126702/09/14 21 مزدوجحما لكصير

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 172191002/09/14 21 مزدوجفتيحة زاهي
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إقليم: تارودانتإقليم: مديونة 117403906/09/00 18 مزدوجحنان بطاحي

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي بنور 172007502/09/14 18 مزدوجلحسن بن مبارك

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 175191502/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم ايت بهي

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175250102/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجطارق دمان

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175199402/09/15 12 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام اخضار

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 140193806/09/06 81 مزدوجالحوس محمد الحبيب

إقليم: طاطاإقليم: شيشاوة 155033301/01/10 69 مزدوجابو القاسم المنصوري

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 158030702/09/10 61 مزدوجنادية درحم

إقليم: طاطاإقليم: ورزازات 155086501/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة مرزوك

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 154920502/09/09 59 مزدوجرشيد القاضي

إقليم: طاطاإقليم: الصويرة 158124002/09/10 57 مزدوجامساع محمد

إقليم: طاطاإقليم: زاكورة 157977502/09/10 53 مزدوجعيبي عبد الفتاح

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 158459305/09/11 53 مزدوجاعبد الرزاق ابراهيم

إقليم: طاطاإقليم: زاكورة 158047802/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجالحمداوي مونيا

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 158118702/09/10 51 مزدوج  عـــمــــر  الـمـــــحــــــمــــــــدي

إقليم: طاطاإقليم: ورزازات 158258701/03/10 51 مزدوجعبد ل اسحلي

إقليم: طاطاإقليم: شيشاوة 158089302/09/10 50 مزدوجعلي  افقرن
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إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168171704/09/12 45 مزدوجعبد الرحمان ايت بن مبارك

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168228604/09/12 45 مزدوج عبد العزيزبكرش

إقليم: طاطاإقليم: زاكورة 168411504/09/12 45 مزدوجوعزن عبد الحليم

إقليم: طاطاإقليم: شفشاون 168415904/09/12 45 مزدوجمحمد أوسعيد

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 158293405/09/11 43 مزدوجمحمد ازاو

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 158466705/09/11 43 مزدوجاولمصطاف عبدا

إقليم: طاطاإقليم: الصويرة 168117001/01/12 43 مزدوججميل المحمدي

إقليم: طاطاإقليم: شيشاوة 158023202/09/10 40 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي الشجعي

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168225804/09/12 39 مزدوجيونس بوكم

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168435204/09/12 39 مزدوجعمر سوداني

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168229804/09/12 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجبولعلم رشيد

إقليم: طاطاإقليم: شيشاوة 158276005/09/11 36 مزدوجعبد اللطيف ايت اوبحو

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 158460505/09/11 36 مزدوجاوعمي ابراهيم

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 158475905/09/11 36 مزدوجمحمد رندي

إقليم: طاطاإقليم: زاكورة 168227604/09/12 35 مزدوجعلي بوجبيرة

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168231404/09/12 35 مزدوجبونعيلت الحسين

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168304104/09/12 35 مزدوجالمحجوب الهللي
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إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168359504/09/12 35 مزدوجخلوفى   سليمان

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168364504/09/12 35 مزدوجرشيد العقيل

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168375204/09/12 35 مزدوجعبد الكريم الكراين

إقليم: طاطاإقليم: زاكورة 168404304/09/12 35 مزدوجعبد الرحمان  اوعل

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168409004/09/12 35 مزدوجعبد الرحيم أبوبكر

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168414404/09/12 35 مزدوجومخير رشيد

إقليم: طاطاإقليم: زاكورة 168426004/09/12 35 مزدوجعبد الهادي صديقي

إقليم: طاطاإقليم: شيشاوة 172124602/09/14 35 مزدوجمولي ابراهيم لعروسي

إقليم: طاطاإقليم: ورزازات 171966302/09/14 31 مزدوجعلي  اشليف

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 172094402/09/14 31 مزدوجعماد كولت

إقليم: طاطاإقليم: ورزازات 172112402/09/14 31 مزدوجابراهيم جديد

إقليم: طاطاإقليم: ورزازات 168300604/09/12 29 مزدوجعبد الرحمان العسري

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168301604/09/12 29 مزدوجابوبكر البخاري

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168343604/09/12 29 مزدوجابراهيم ادعلي

إقليم: طاطاإقليم: الصويرة 168426104/09/12 29 مزدوجعبد المجيد صديقي

إقليم: طاطاإقليم: ورزازات 168430304/09/12 29 مزدوجعبد اللطيف صرحان

إقليم: طاطاإقليم: وادي الذهب 172051103/09/14 28 مزدوجعمر البزيدي
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إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 168279904/09/12 25 مزدوجابراهيم الحنافي

إقليم: طاطاإقليم: أزيلل 171964502/09/14 21 مزدوجاسماء ابوداوود

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 171974202/09/14 21 مزدوج  الحسين ايت لحسن أ همو

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 172023302/09/14 21 مزدوجبوزيت عبدا

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 172099702/09/14 21 مزدوجرشيد حجوج

إقليم: طاطاإقليم: شيشاوة 172109402/09/14 18 مزدوجابراهيم ادريس

إقليم: تيزنيتإقليم: ورزازات 23881017/09/84 233 أقدمية 20 سنةمزدوجالمين ع الرحيم

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 31606016/09/88 191 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد حليم

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 5568716/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجسالم اسوان

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 5796216/09/94 173 أقدمية 20 سنةمزدوجأبوحافص محمد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 9134316/09/95 167 أقدمية 20 سنةمزدوجصايو   عبد الرحمن

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 5575216/09/94 165 أقدمية 20 سنةمزدوجامين عبد ا

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 5746316/09/94 165 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد اداغراي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 5776516/09/94 165 أقدمية 20 سنةمزدوجابراهيم لكراتي

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 72538116/09/92 161 أقدمية 20 سنةمزدوجتاقارورت سعيد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104693116/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجأحمد أبو الدهب

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104697616/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي بوليد
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104879416/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجرشيد قرطاشي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 72562916/09/92 157 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي بكار

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104610116/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجالوادي الحسين

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104687716/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجزهير مساطفة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104696116/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجبوجمعة موبيو

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 5520916/09/94 155 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين التجاني

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 6459216/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجإبراهيم رضوان

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 9133116/09/95 155 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الهادي  ازيكوك

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111402016/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجهشام الكرطيط

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111631716/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجهشام صادق

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111638816/09/97 155 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد ناصري

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104697016/09/96 153 أقدمية 12 سنةمزدوجأحمد مزوغ

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104669616/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجالحسين اليعقوبي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 104694116/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجمصطفى وكريم

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111639216/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجالمرابط عبد ا

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 111597916/09/97 149 أقدمية 12 سنةمزدوجحبيبي عبد الحي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112143316/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجابلعيد ابراهيم
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إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 112145716/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد صدوق

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111613016/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد المجيد اكريهيم

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111639916/09/97 145 أقدمية 20 سنةمزدوجلطيفة رضوان

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111607016/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن شكوك

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111637916/09/97 143 أقدمية 12 سنةمزدوج امبارك كنا

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111640016/09/97 143 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام الهللي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115668116/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن زومهري

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115721216/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجبيشوارين الطاهر

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115721816/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن ادبالحسن

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115724816/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجأشار محمد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115725316/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجسعيد عبدان

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115731416/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا      جوراغ

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115732416/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاقلل جامع

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115734916/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسني          مولي  ادريس

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115739416/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد العزيز أرجدال

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115740816/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجياسين العمري

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115742016/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد اللطيف حسيني
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115742516/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالحق ادغضور

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115744216/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين هيت

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115744916/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجحمي الطاهر

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115745616/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم أوبريك

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115746816/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجديش مولود

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 111606816/09/97 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولود بنهاكة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112148616/09/98 141 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد ناصر

إقليم: تيزنيتإقليم: بوجدور 72560916/09/92 140 أقدمية 20 سنةمزدوجبوبريك الحسن

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112098716/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد بركوز

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112143616/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجعلي               باموس

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112149616/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيدة الخضر

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112155016/09/98 139 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد زكيد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112218616/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس الدويك

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112220216/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالبوشتي خالد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115670016/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد بايو

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115680716/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجدريس ابورخى

إقليم: تيزنيتإقليم: تارودانت 115707616/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد الحجوي
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115717016/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجخطاب محمد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115722116/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجيونس إقلي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115724116/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجبادي نور الدين

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115724616/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجحميد زين

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115725616/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد بلوش

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115726616/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجالجامعي الحسن

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115734516/09/99 139 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن الدوش

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112142816/09/98 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن إبريكن

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112152216/09/98 137 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسين أشرييف

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117315206/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجافولكي رشيد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117347906/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشطري أحمد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117365906/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن العسري

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117399006/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجأكوز أحمد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117414506/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجبحي سعيد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117421006/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجحسن بن زدي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117426606/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين بلخروف

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117427206/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم بوقسيم
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117428706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعادل بولم

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117444806/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن البكار

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117517406/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم بوهدي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117600906/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالقادر الضروا

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117603306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالعباسي عبد اللطيف

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117632806/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحمدوي علي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117741806/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم ادبوهرية

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117773306/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاوبل رشيد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117861906/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد افقير

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117882606/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجسلمي  هشام

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117990006/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجاميفل الحسين

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 118081806/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن   جنوسي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115739516/09/99 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الهادي الفارسي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115421216/09/99 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجفوزي بوغروم

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115721916/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن السجرادي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115723916/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد لشكر

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115724716/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجرشيد ادعلي اوبيهي
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115733116/09/99 135 أقدمية 12 سنةمزدوجخالد الهللى

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112143116/09/98 133 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم بوتكجوت

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115589016/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجفتيحة الحرشاوي

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 115671116/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجالجراي نعيمة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115718716/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجخديجة بكا

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115725916/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجرحيم عبد الرحيم

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115736816/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية اغوس

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115739616/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجكلثوم سكراتي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115743916/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجحفيظة الصفراوى

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115744716/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاسلكي خديجة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115745216/09/99 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاقشوش نعيمة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117298106/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا بفوس

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117335406/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا  باريز

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117500006/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجمصطفى عللو

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 117778906/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم رحالي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 118065006/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجامين جكلوي

إقليم: تيزنيتإقليم: وادي الذهب 5801816/09/94 132 أقدمية 20 سنةمزدوجابرهيم للوش
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 72410716/09/92 132 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد البكار

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117948006/09/00 130 إلتحاق بالزوجمزدوجاجو مرزوق

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 115736916/09/99 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد بنطالب

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 118070906/09/00 129 إلتحاق بالزوجةمزدوججامع مرزوك

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117425406/09/00 125 إلتحاق بالزوجمزدوج  حنان بنجامع

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 123666406/09/01 124 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمري امنة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 123398306/09/01 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا أكناو

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 123506606/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجبيكفاين فاطمة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 123713906/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجكريان لطيفة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 76539316/09/91 122 أقدمية 20 سنةمزدوجعبد العزيز اكتيم

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 123964106/09/01 122 إلتحاق بالزوجةمزدوجتتوست احمد

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 123927506/09/01 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجصدوق عبد ا

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126954604/09/02 119 إلتحاق بالزوجمزدوجزينبة صدقي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126428004/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجسعدية بلعبيد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126428104/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجبلشقر رجاء

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126458104/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوج يامنة       بن صرهي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126707104/09/02 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد حموشي
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126865004/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجكلثومة نعيم

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126915304/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الرحاوي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126653204/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجالراجي خديجة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 130636603/09/03 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجزكرياء بركمن

إقليم: تيزنيتإقليم: شتوكة آيت باها 130810605/09/03 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد أوبغاج

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 123959006/09/01 104 إلتحاق بالزوجةمزدوجالطالبي حسن

إقليم: تيزنيتإقليم: شتوكة آيت باها 115682016/09/99 103 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحيان رشيد

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 112140216/09/98 98 إلتحاق بالزوجمزدوججميعة بيقنضارن

إقليم: تيزنيتإقليم: زاكورة 117782906/09/00 95 إلتحاق بالزوجمزدوجالرموني ليلى

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 136847007/09/04 94 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان حوسني

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 140030807/09/05 93 إلتحاق بالزوجمزدوجادبرك مونا

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 117436506/09/00 86 إلتحاق بالزوجمزدوجبوسكسو كلثومة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 117747006/09/00 86 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى لخصاصي

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 126902804/09/02 84 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة اوموسى

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 140529905/09/07 65 إلتحاق بالزوجمزدوجالكدير زينة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 140080107/09/05 61 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء اومليك

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 139923207/09/05 58 إلتحاق بالزوجةمزدوجشفيع أنزار
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 140654405/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بوهتو

إقليم: تيزنيتإقليم: تارودانت 158417405/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد كافو

إقليم: تيزنيتإقليم: تارودانت 157972402/09/10 41 إلتحاق بالزوجةمزدوجأبودرار لحسن

إقليم: تيزنيتإقليم: تارودانت 168233804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبوسلم  زبيدة

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 158088102/09/10 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة إد بوصابون

إقليم: تيزنيتإقليم: الصويرة 171666903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء عبدي

إقليم: تيزنيتإقليم: تارودانت 171673703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجافكير نعيمة

إقليم: تيزنيتإقليم: تارودانت 171720403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة بن الطالب

إقليم: تيزنيتعمالة: أكادير  إدا وتنان 171834303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجإدمهو رشيدة

إقليم: تيزنيتإقليم: ورزازات 171878703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجمعتصم حبيبة

إقليم: تيزنيتإقليم: تارودانت 172012602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة بوشوار

إقليم: تيزنيتإقليم: الرحامنة 172034602/09/14 18 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد دهوز

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 175307802/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة حريرد
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إقليم: أسا - الزاكإقليم: شتوكة آيت باها 23686201/10/83 116 أقدمية 12 سنةمزدوجمولي الحسن تلول

إقليم: أسا - الزاكإقليم: شتوكة آيت باها 158162402/09/10 49 مزدوجالحبيب الزعيم

إقليم: أسا - الزاكإقليم: تارودانت 168443004/09/12 45 مزدوجمحمد سعيد تحباك

إقليم: أسا - الزاكإقليم: طاطا 158351905/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام الدريسي

إقليم: أسا - الزاكإقليم: طاطا 158451405/09/11 43 مزدوجموزريك محمد

إقليم: أسا - الزاكإقليم: الصويرة 158474205/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولود غيلن

إقليم: أسا - الزاكإقليم: طاطا 168191604/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة أسحلي

إقليم: أسا - الزاكإقليم: ورزازات 168173604/09/12 35 مزدوجأيت احيا علي

إقليم: أسا - الزاكإقليم: تارودانت 168201904/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بل

إقليم: أسا - الزاكإقليم: طاطا 168413804/09/12 35 مزدوجمريم اولد عبو

إقليم: أسا - الزاكإقليم: تارودانت 171963902/09/14 31 مزدوجحسنا أبيدار

إقليم: أسا - الزاكإقليم: طاطا 172094602/09/14 31 مزدوجحدهم كريرات

إقليم: أسا - الزاكإقليم: الصويرة 172113302/09/14 31 مزدوجالغالية الجراري

إقليم: أسا - الزاكإقليم: طاطا 172131502/09/14 31 مزدوجنجاة لطيف

إقليم: أسا - الزاكإقليم: طاطا 172192502/09/14 31 مزدوجمريم ازديدات

إقليم: أسا - الزاكإقليم: وادي الذهب 168277804/09/12 30 مزدوجأحمد  الحيرش

إقليم: أسا - الزاكإقليم: وادي الذهب 168372204/09/12 30 مزدوجمحمد المغيفري
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إقليم: أسا - الزاكإقليم: كلميم 140677605/09/08 28 مزدوجمصطفى  الحنشاوى

إقليم: أسا - الزاكإقليم: شيشاوة 171985502/09/14 21 مزدوجمحمد اصكام

إقليم: أسا - الزاكإقليم: تارودانت 172014002/09/14 21 مزدوجمراد بوغنطار

إقليم: أسا - الزاكإقليم: الحوز 172030402/09/14 21 مزدوجشكوتي عبدالرحمان

إقليم: كلميمإقليم: تيزنيت 104911416/09/96 161 أقدمية 20 سنةمزدوجعلي زضار

إقليم: كلميمإقليم: تيزنيت 104714216/09/96 157 أقدمية 20 سنةمزدوجمحمد صفوان

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 111599016/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد سالم بردالليل

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 112109216/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرحيم أموش

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 112112016/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسين أكناو

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 112113316/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدا محندي

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 112114316/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجهيبا ابوركات

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 112282216/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد الحي الدويري

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 115660416/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم اسابس

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 115663816/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوج  مصطفى أبلوش

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 115667116/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجالتكي علي

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 115667716/09/99 143 أقدمية 12 سنةمزدوجاحمد باكر

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 112279316/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجلصفر جمال
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إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 115727016/09/99 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلوش محمد

إقليم: كلميمإقليم: السمارة 5832216/09/94 128 أقدمية 20 سنةمزدوجالدريسي عبيدات

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 20383921/09/83 120 أقدمية 20 سنةمزدوجالفارسي محمد

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 130697905/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة  المودن

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 139959907/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة شعشوع

إقليم: كلميمإقليم: وادي الذهب 104408516/09/96 90 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد بايو

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 140742105/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى اوشو

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 136794507/09/04 58 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة راضي

إقليم: كلميمإقليم: تارودانت 136770207/09/04 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزهري مبارك

إقليم: كلميمإقليم: تارودانت 158088702/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجيامنة ادعمار

إقليم: كلميمإقليم: أسا - الزاك 154929502/09/09 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمتو غيلني

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 168161604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجابو درار الزهرة

إقليم: كلميمإقليم: تارودانت 168177004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة اكرضيض

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 168183204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء أمكدول

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 168337404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة هني

إقليم: كلميمإقليم: بولمان 168376604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة لوواري

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 168414604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية ومام
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إقليم: كلميمإقليم: شتوكة آيت باها 154889902/09/09 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجسامي  لعمييار

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 158079602/09/10 30 إلتحاق بالزوجةمزدوججمال حكوني

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 168158704/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاضمة عاصم

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 158527609/12/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية فوزي

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 171906103/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد رماضي

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 171701903/09/13 26 إلتحاق بالزوجمزدوجسعدية بابض

إقليم: كلميمإقليم: الحوز 172147402/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم مرشيد

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 158309305/09/11 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنحيدا موسى

إقليم: كلميمإقليم: شيشاوة 172052602/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد الفراع

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 172156602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة ولسو

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 175210702/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة عزيزي

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 175182902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم أبدار

إقليم: كلميمإقليم: شفشاون 175272302/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالجباري  نورة

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 175318502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء قالوا

إقليم: كلميمإقليم: الحوز 168366904/09/12 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجلبيهي محمد

إقليم: كلميمإقليم: تارودانت 175200002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم عاقل

إقليم: كلميمإقليم: ورزازات 175206902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اركراك
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إقليم: كلميمإقليم: تارودانت 175235902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجكبيرة ابو الحمام

إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 112154516/09/98 139 أقدمية 12 سنةمزدوجابراهيم تلعنين

إقليم: سيدي افنيإقليم: السمارة 117501706/09/00 137 أقدمية 12 سنةمزدوجأمتول زكرياء

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 117288806/09/00 133 أقدمية 12 سنةمزدوجاشنين عمر

إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 115719116/09/99 129 أقدمية 12 سنةمزدوجالحسن عليش

إقليم: سيدي افنيإقليم: كلميم 123845206/09/01 127 أقدمية 12 سنةمزدوجيمينة مرزوق

إقليم: سيدي افنيإقليم: كلميم 126779104/09/02 125 أقدمية 12 سنةمزدوجلعمييار احمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: كلميم 123633006/09/01 121 أقدمية 12 سنةمزدوجالحميدي الحسين

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 126744204/09/02 121 أقدمية 12 سنةمزدوججواهر غزلن

إقليم: سيدي افنيإقليم: كلميم 123378218/09/01 119 أقدمية 12 سنةمزدوجاعراب براهيم

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 140414101/01/02 113 أقدمية 12 سنةمزدوجبوهيا البشير

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 130637105/09/03 107 أقدمية 12 سنةمزدوجسفيان شعيبي

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 115664116/09/99 106 أقدمية 12 سنةمزدوجالعباق هشام

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 139981207/09/05 91 أقدمية 12 سنةمزدوجبوشرة البزيوي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 17326216/09/82 83 مزدوجبلقاسم لحمر

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 123795006/09/01 82 أقدمية 12 سنةمزدوجلعكيدي الغالية

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 140453305/09/07 75 مزدوجبنعزوز للة مريم
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إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 123693106/09/01 71 إلتحاق بالزوجمزدوجام العيد الزولي

إقليم: سيدي افنيإقليم: الصويرة 154980001/01/10 69 مزدوجمحمد  أكوري

إقليم: سيدي افنيإقليم: الصويرة 155099501/01/10 69 مزدوجوحمو الحسين

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 136813807/09/04 67 مزدوجبيلي عمر

إقليم: سيدي افنيإقليم: شفشاون 140653505/09/08 67 مزدوجالصديق بوحمو

إقليم: سيدي افنيإقليم: كلميم 126414204/09/02 65 مزدوجبايشو الخليل

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 140689405/09/08 65 مزدوجالكنين البتول

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 157998802/09/10 61 مزدوجالعربي بركة

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158014902/09/10 61 مزدوجبهوش رشيد

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158232602/09/10 61 مزدوجالسباعي عبد العزيز

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168108201/03/11 61 مزدوجالدرقاوى فاطمة

إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 140751405/09/08 59 مزدوجصبار بدر

إقليم: سيدي افنيإقليم: شفشاون 154918702/09/09 59 مزدوجعابد بوشريحا

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 154997907/09/09 59 مزدوجبحيرة عائشة

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 140462105/09/07 58 إلتحاق بالزوجةمزدوجدهباني أحمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 140693305/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة البراني

إقليم: سيدي افنيإقليم: بوجدور 115673416/09/99 54 مزدوجفاضمة      الهادي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي افنيإقليم: شيشاوة 158007602/09/10 53 مزدوجبنلعسكري حاميد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158264405/09/11 53 مزدوجالمهدي ابو القاسم

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158360405/09/11 53 مزدوجهشام العرج

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158453005/09/11 53 مزدوجامبارك ناصري

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 158466805/09/11 53 مزدوجرقية اوالمؤدن

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158495705/09/11 53 مزدوجالزهرة إحيا

إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 154908102/09/09 51 مزدوجلكللف محمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 157972702/09/10 51 مزدوج  ابراهيم  ابومدن

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158045902/09/10 51 مزدوجزكرياء الغشمي

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 158129402/09/10 51 مزدوجاوعزي مريم

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158152402/09/10 51 مزدوجابراهيم سركوح

إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 140692305/09/08 49 مزدوجمولي مصطفى  اليعقوبي

إقليم: سيدي افنيإقليم: شتوكة آيت باها 158096202/09/10 49 مزدوجابراهيم كرني

إقليم: سيدي افنيإقليم: شتوكة آيت باها 158156102/09/10 49 مزدوجحسن تكنيت

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 158301505/09/11 46 مزدوجمليكة بطاح

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168165304/09/12 45 مزدوجاحمد افاكو

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168185304/09/12 45 مزدوجعبد العزيز اموش
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إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 168187904/09/12 45 مزدوجمينة عنوز

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 168220104/09/12 45 مزدوجعدالله بيسكنا

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168221304/09/12 45 مزدوجبواليم محمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 168272604/09/12 45 مزدوجعزيزة الفيللي

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 168282604/09/12 45 مزدوجدلل الهللي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168315411/01/13 45 مزدوجايحيا الصديق

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168328827/12/12 45 مزدوجاحمد كولي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168391404/09/12 45 مزدوجعمر موشان

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 168396204/09/12 45 مزدوجمتوكل خديجة

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 168443604/09/12 45 مزدوجميلودة الطوخي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 140693405/09/08 44 مزدوجالبخاري عبد اللهي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 158227902/09/10 44 مزدوجالحيسوني رشيد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158261205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة عنوش

إقليم: سيدي افنيإقليم: ورزازات 158267105/09/11 43 مزدوجأفاكوا المحفوظ

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158317605/09/11 43 مزدوجبوفوس اليزيد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158372905/09/11 43 مزدوجحافظ القطني

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158384705/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم  الزين
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إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158403305/09/11 43 مزدوجعتمان حيان

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158407705/09/11 43 مزدوجمحمدحزاير

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158407905/09/11 43 مزدوجابيش اكرم

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158408505/09/11 43 مزدوجادهمو موسى

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158409205/09/11 43 مزدوجعبد اللطيف اد عمر

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 158435005/09/11 43 مزدوجلركط محمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158436805/09/11 43 مزدوجالحسين  لكرارت

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158465005/09/11 43 مزدوجابراهيم اهريش

إقليم: سيدي افنيإقليم: الصويرة 158475805/09/11 43 مزدوجالبشير رويمي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158479805/09/11 43 مزدوجمحمد سيق

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158482505/09/11 43 مزدوجعلي صياد

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158495505/09/11 43 مزدوجيافين جواد

إقليم: سيدي افنيإقليم: الصويرة 168124201/01/12 43 مزدوجابراهيم كايو

إقليم: سيدي افنيإقليم: الحسيمة 168134205/09/11 43 مزدوجلشكر ياسين

إقليم: سيدي افنيإقليم: أوسرد 158164302/09/10 42 مزدوجيوسف   زربان

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158267405/09/11 42 مزدوج        حسن افرياض

إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 158409105/09/11 42 مزدوجفاطمة ادمولود
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إقليم: سيدي افنيعمالة: أكادير  إدا وتنان 158536709/12/11 42 مزدوجموسى الخلدوني

إقليم: سيدي افنيإقليم: وادي الذهب 168158304/09/12 40 مزدوج  سعاد أعراب

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 158399905/09/11 39 مزدوجسعيد   حمو

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168179104/09/12 39 مزدوجاحمد اكتيام

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168274804/09/12 39 مزدوجالغور حميد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168303504/09/12 39 مزدوججمال الغرابي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168344404/09/12 39 مزدوجوفاء اديحيا

إقليم: سيدي افنيإقليم: شيشاوة 158208902/09/10 38 مزدوجالكعنيش فتيحة

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171665603/09/13 38 مزدوجأبريش محمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171668703/09/13 38 مزدوجفاطمة أبودرار

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 171696303/09/13 38 مزدوجارجدال علي

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171701103/09/13 38 مزدوجفاطمة ازرو

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171721003/09/13 38 مزدوجمحمد بن زدي

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171724203/09/13 38 مزدوجالبشير بوعلم

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171727203/09/13 38 مزدوجبوشميض عمر

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171729303/09/13 38 مزدوجرشيدة بوكرين

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171736503/09/13 38 مزدوجبوريك رشيدة

877



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2017

م. النقط

26/05/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

كلميم - واد نون10

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171782503/09/13 38 مزدوجالجللي امبارك

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171814803/09/13 38 مزدوججميلة فيكري

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171819903/09/13 38 مزدوجكروان  فاطمة

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 171824603/09/13 38 مزدوجابراهيم حمي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171835203/09/13 38 مزدوجالحسن اد حمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171846703/09/13 38 مزدوجأنس كرموس

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171868203/09/13 38 مزدوجرشيد محم

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171879303/09/13 38 مزدوجمفرج العربي

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171886603/09/13 38 مزدوجمحمد نعتي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171894103/09/13 38 مزدوجمحمد ابركا

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171898203/09/13 38 مزدوجخديجة  اكوجا

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171915803/09/13 38 مزدوجمريم صمبا

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168346504/09/12 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجمبارك اماسن

إقليم: سيدي افنيإقليم: بوجدور 158441005/09/11 36 مزدوجحليمة مكوار

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 158461905/09/11 36 مزدوجابلقاسم محمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158462005/09/11 36 مزدوجمصطفى اوبلقاس

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168162904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء ابوسعيد
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إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168217104/09/12 35 مزدوجمحمد بن صرهي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168223504/09/12 35 مزدوجهشام بوضاض

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 168227804/09/12 35 مزدوجيحضيه بوجمير

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 168228304/09/12 35 مزدوجهند  بوكيرة

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 168244804/09/12 35 مزدوجلطيفة شكور

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168248829/11/12 35 مزدوجاحمد دهباني

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168251304/09/12 35 مزدوجالعربي داز

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168258004/09/12 35 مزدوجالعابدي رشيد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168275604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الكدروري

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168275804/09/12 35 مزدوججمال الكرواض

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168282104/09/12 35 مزدوجعبد العزيز الحدادي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168315104/09/12 35 مزدوجلحسين الصبري

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168329504/09/12 35 مزدوجكري رشيد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168343904/09/12 35 مزدوجاسماعيل اد حدوش

إقليم: سيدي افنيإقليم: ورزازات 168395904/09/12 35 مزدوجرشيد متوكل

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168413904/09/12 35 مزدوجولعين ابراهيم

إقليم: سيدي افنيإقليم: شتوكة آيت باها 158025702/09/10 34 مزدوجرشيد الشليح
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إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158122002/09/10 34 مزدوجمبارك مومو

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158498605/09/11 33 مزدوجرشيد زين

إقليم: سيدي افنيإقليم: الصويرة 172067302/09/14 31 مزدوجابراهيم الكويس

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172092502/09/14 31 مزدوجاحمد فوضيل

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172095902/09/14 31 مزدوجعبد السلم حببي

إقليم: سيدي افنيإقليم: جرسيف 172100002/09/14 31 مزدوجعزيز حكيم

إقليم: سيدي افنيإقليم: شيشاوة 172126802/09/14 31 مزدوج مليكة لكصير

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172133002/09/14 31 مزدوجمينة لحميد

إقليم: سيدي افنيإقليم: ورزازات 172140402/09/14 31 مزدوجمرزوق حسناء

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168183103/01/13 29 مزدوجامشغل محمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168217304/09/12 29 مزدوجأحمد بنطاهر

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168221204/09/12 29 مزدوجمصطفى بوعلي

إقليم: سيدي افنيإقليم: شيشاوة 168267304/09/12 29 مزدوجتوفيق البرغزي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168376304/09/12 29 مزدوجالحسن لطفي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171664103/09/13 28 مزدوجالحسين  عليش

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171665503/09/13 28 مزدوجأحمد أبخشاش

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171713103/09/13 28 مزدوجبن حمدان ياسين
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إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171725103/09/13 28 مزدوجاحمد بومان

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171762303/09/13 28 مزدوجالحسين   العواد

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171783703/09/13 28 مزدوجمحمد الكمني

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171819603/09/13 28 مزدوجكجود عزيز

إقليم: سيدي افنيإقليم: شفشاون 171821703/09/13 28 مزدوجنجاة حديدي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171831903/09/13 28 مزدوجحسيني هشام

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171834603/09/13 28 مزدوجاد الزبور عمر

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171874903/09/13 28 مزدوجاحمد مرزوك

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171892503/09/13 28 مزدوجسعدية وصبير

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171904403/09/13 28 مزدوجرايس سعيد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171929103/09/13 28 مزدوجاحمد التنوي

إقليم: سيدي افنيإقليم: الحوز 171935103/09/13 28 مزدوجعبدالمجيد زرموم

إقليم: سيدي افنيإقليم: أزيلل 171938203/09/13 28 مزدوجزني احمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158318805/09/11 27 مزدوجسعيد بهوش

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 158357205/09/11 27 مزدوجالمصو ابراهيم

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 168195704/09/12 25 مزدوجأزركل لحسن

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171961502/09/14 21 مزدوجمبارك أعريش
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سيدي افنيإقليم: طاطا 171985002/09/14 21 مزدوجزينبة أرموش

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 171991302/09/14 21 مزدوجبعريز البشير

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172016902/09/14 21 مزدوجالحسين بوكيوض

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172020002/09/14 21 مزدوجبدر بورحيم

إقليم: سيدي افنيإقليم: الحوز 172045502/09/14 21 مزدوجمحمد العيشي

إقليم: سيدي افنيإقليم: زاكورة 172077902/09/14 21 مزدوججمال المنظور

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172078402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة المتوكل

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172109202/09/14 21 مزدوجعادل ادامسعود

إقليم: سيدي افنيإقليم: الصويرة 172124902/09/14 21 مزدوجلبويهي محمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172170702/09/14 21 مزدوجعبد ا الرزاق

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172186102/09/14 21 مزدوجتاويل عزيز

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172195302/09/14 21 مزدوجرشيد زوبير

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 172157602/09/14 18 مزدوجمحمد أبيروك

إقليم: سيدي افنيإقليم: ورزازات 175236502/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن بوالجرف

إقليم: سيدي افنيإقليم: تارودانت 175309302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة ادشوي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: السمارةإقليم: ميدلت 73761016/09/93 133 أقدمية 12 سنةمزدوجعماري الهاشمي

إقليم: السمارةإقليم: كلميم 126786104/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجعمار لغريد

إقليم: السمارةإقليم: تارودانت 136717509/10/04 109 أقدمية 12 سنةمزدوجفاطمة بوشلكة

إقليم: السمارةإقليم: زاكورة 140012007/09/05 101 أقدمية 12 سنةمزدوجلل السالكة فقري

إقليم: السمارةإقليم: تارودانت 154972801/01/10 69 مزدوجأبريك جميلة

إقليم: السمارةإقليم: شيشاوة 168118101/01/12 53 مزدوجالوعباني للة

إقليم: السمارةإقليم: وادي الذهب 126469904/09/02 52 مزدوجبويدي ملد

إقليم: السمارةإقليم: أوسرد 158062002/09/10 52 مزدوجمحسن   الفقيه

إقليم: السمارةإقليم: بوجدور 158487305/09/11 46 مزدوجزينب الصريدي

إقليم: السمارةإقليم: تيزنيت 158330305/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة شندي

إقليم: السمارةإقليم: اليوسفية 171808703/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة السبيعي

إقليم: السمارةإقليم: طاطا 171751903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجمكبولة  شريف

إقليم: السمارةإقليم: طانطان 154889502/09/09 25 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اوبلوش

إقليم: العيونإقليم: السمارة 5555716/09/94 165 أقدمية 20 سنةمزدوجسركوح محمد مولود

إقليم: العيونإقليم: زاكورة 5940616/09/94 161 أقدمية 20 سنةمزدوجابورك عبد السلم

إقليم: العيونإقليم: تاونات 73888616/09/93 161 أقدمية 20 سنةمزدوجبجو عبد الحق

إقليم: العيونإقليم: سيدي قاسم 20462321/09/83 155 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمودي رشيد
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إقليم: العيونإقليم: كلميم 104522016/09/96 151 أقدمية 20 سنةمزدوجحمو خطري

إقليم: العيونإقليم: ورزازات 111734416/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالجليل قجاج

إقليم: العيونإقليم: سيدي افني 111772916/09/97 151 أقدمية 12 سنةمزدوجعالي الوادنوني

إقليم: العيونإقليم: تارودانت 112281716/09/98 149 أقدمية 12 سنةمزدوجالبركة بوشعيب

إقليم: العيونإقليم: ورزازات 111729916/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجمحمد اعيسى

إقليم: العيونإقليم: ورزازات 111732616/09/97 147 أقدمية 12 سنةمزدوجعبد ا بوخنشوش

إقليم: العيونإقليم: طانطان 74986916/09/93 136 أقدمية 20 سنةمزدوجوهري   عمر

إقليم: العيونإقليم: طانطان 104469616/09/96 122 أقدمية 20 سنةمزدوجالعسري    ا سليمان

إقليم: العيونإقليم: السمارة 74966016/09/93 120 أقدمية 20 سنةمزدوجالتروزي المصطفى

إقليم: العيونإقليم: السمارة 117604808/09/00 100 إلتحاق بالزوجمزدوجالعدلي جميلة

إقليم: العيونإقليم: تارودانت 140416101/01/02 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجماءالعينين الولي

إقليم: العيونإقليم: السمارة 126987304/09/02 92 إلتحاق بالزوجمزدوجزعواط اتفرح

إقليم: العيونإقليم: كلميم 115670316/09/99 75 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين بوالخبار

إقليم: العيونإقليم: كلميم 123981906/09/01 75 إلتحاق بالزوجمزدوجزرموح لطيفة

إقليم: العيونإقليم: تاونات 140742605/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجكراوي الزهرة

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 123878306/09/01 55 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف وضاف

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 158002702/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة بالمودن
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 158161602/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم ويداني

إقليم: العيونإقليم: أسا - الزاك 140752008/09/08 48 إلتحاق بالزوجمزدوجسلمي عائشة

إقليم: العيونإقليم: تاونات 140755905/09/08 48 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة التكفاوي

إقليم: العيونإقليم: طاطا 158023102/09/10 48 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة شيهاب

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 158068602/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح الرقيبي

إقليم: العيونإقليم: أزيلل 158387705/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام فارس

إقليم: العيونإقليم: تارودانت 158310705/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاضمة بنسيد

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 112283416/09/98 38 إلتحاق بالزوجةمزدوجداهي  المحجوب

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 158370305/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة الجديدي

إقليم: العيونإقليم: سيدي افني 168416504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان اوتيان

إقليم: العيونإقليم: كلميم 158078202/09/10 35 إلتحاق بالزوجمزدوجكزولي حسناء

إقليم: العيونإقليم: طاطا 168381104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجميسين فاطمتو

إقليم: العيونإقليم: طاطا 168427604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  سخي

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 155083501/01/10 33 إلتحاق بالزوجمزدوجبن الطالب موسى مليكة

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 168186104/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى أمين

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 168262604/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاق النصاري

إقليم: العيونإقليم: طاطا 171723703/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية بيروكي
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ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: العيونإقليم: الصويرة 171915403/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجصلح  عبدالهادي

إقليم: العيونإقليم: وادي الذهب 168208404/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب بلمغراوي

إقليم: العيونإقليم: الصويرة 171908303/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمختار الريفي

إقليم: العيونإقليم: شيشاوة 171835003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية اد بوهو

إقليم: العيونإقليم: شيشاوة 171858103/09/13 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجلخفاوني عبد العزيز

إقليم: العيونإقليم: سيدي افني 172110502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد إقاريضن

إقليم: العيونإقليم: طاطا 171964802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة أبوخام

إقليم: العيونإقليم: سطات 172014802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة بوحمرة

إقليم: العيونإقليم: زاكورة 172127902/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجلحسن لهنيتي

إقليم: العيونإقليم: زاكورة 175309702/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجإدمهر المحجوب

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 155082101/01/10 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمبيريكة بوركع

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 155114801/01/10 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالسويلمة بارا
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الداخلة - وادي الذهب12

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: أوسردإقليم: طاطا 171928103/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجثابت خديجة

إقليم: وادي الذهبإقليم: سيدي قاسم 33406916/09/88 132 أقدمية 12 سنةمزدوجالهادي بنشهبار

إقليم: وادي الذهبإقليم: تازة 126784604/09/02 117 أقدمية 12 سنةمزدوج أحمد الشهب

إقليم: وادي الذهبإقليم: أسا - الزاك 126698004/09/02 109 أقدمية 12 سنةمزدوجحجاج عالي

إقليم: وادي الذهبإقليم: الجديدة 15302416/09/81 85 مزدوجباسي ادريس

إقليم: وادي الذهبإقليم: بني ملل 30305716/09/87 82 أقدمية 12 سنةمزدوجعبدالرحمان الرواضي

إقليم: وادي الذهبإقليم: طاطا 140681505/09/08 67 مزدوجالكنتاوي للة

إقليم: وادي الذهبإقليم: ورزازات 158134202/09/10 61 مزدوجاكضي محمد

إقليم: وادي الذهبإقليم: وزان 140737205/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى نظام

إقليم: وادي الذهبإقليم: طاطا 158379405/09/11 53 مزدوجأرقاوي المهدى

إقليم: وادي الذهبإقليم: أزيلل 154917102/09/09 51 مزدوجسليم بديعة

إقليم: وادي الذهبإقليم: وزان 154890902/09/09 47 إلتحاق بالزوجمزدوجالخمسية بومعيزة

إقليم: وادي الذهبإقليم: تازة 168279504/09/12 45 مزدوجزكرياء الحملوي

إقليم: وادي الذهبإقليم: الصويرة 158476805/09/11 43 مزدوججمال صبح

إقليم: وادي الذهبإقليم: أوسرد 158004202/09/10 42 مزدوجمصطفى   بن همو

إقليم: وادي الذهبإقليم: الصويرة 171761203/09/13 38 مزدوجمصطفى البارودي

إقليم: وادي الذهبإقليم: الصويرة 171761603/09/13 38 مزدوجسهام الكوري
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الداخلة - وادي الذهب12

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: وادي الذهبإقليم: جرادة 9129316/09/95 37 مزدوجنجيم حفيظ

إقليم: وادي الذهبإقليم: طاطا 168408404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم أوبل

إقليم: وادي الذهبإقليم: وزان 158019402/09/10 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجموسى بوسادر

إقليم: وادي الذهبإقليم: ميدلت 168443904/09/12 35 مزدوجطوطو وردة

إقليم: وادي الذهبإقليم: زاكورة 168164804/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجعدو فاطمة

إقليم: وادي الذهبإقليم: تارودانت 168414704/09/12 29 مزدوجالحسين  اومنصور

إقليم: وادي الذهبإقليم: خنيفرة 171846903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجكرسيت سميرة

إقليم: وادي الذهبإقليم: تارودانت 171862603/09/13 28 مزدوجالزرق رشيد

إقليم: وادي الذهبإقليم: شيشاوة 171987002/09/14 21 مزدوجاتهاهما  مروان

إقليم: وادي الذهبإقليم: شيشاوة 172082502/09/14 21 مزدوجمحمد السابق

إقليم: وادي الذهبإقليم: ورزازات 172119902/09/14 21 مزدوجخلوفي ايمان

إقليم: وادي الذهبإقليم: شيشاوة 172124802/09/14 21 مزدوجرشيد لبحيري
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