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إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمةازمورن 354455116/09/89 191 16/09/94أقدمية 20 سنةعبد الصمد الزياني 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد بوكماخإقليم: الحسيمةم الزرقطوني 694700216/09/80 178 16/09/88أقدمية 20 سنةم الغفغوفي 24392M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: المضيق - العهد الجديدإقليم: الحسيمةبوغمبو

الفنيدق
58695116/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةع.الرحمان أحصاد 24051S)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: الحسيمةمولي رشيدإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1048089316/09/96 169 16/09/96أقدمية 20 سنةجللي  بن حدو 06491E)مزدوجالحسيمة )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة م السادسإقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتية 58709416/09/94 167 28/09/15أقدمية 20 سنةسعيد ابن علوش 05388F)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: الحسيمةبني بو عياشإقليم: الحسيمةاصوفيين 89330116/09/95 167 16/09/97أقدمية 20 سنةســعيد اليوسفي 06497L)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: الحسيمةعبد العزيز الورياغليإقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائية 739137216/09/93 167 16/09/97أقدمية 20 سنةسعيد بنقدور 06485Y)مزدوجالحسيمة )البلدية

إقليم: الحسيمةمولي رشيدإقليم: الحسيمةسيدي بوعفيف 738674116/09/93 165 16/09/96أقدمية 20 سنةكريمة ازواغ 06491E)مزدوجالحسيمة )البلدية

إقليم: الحسيمةعلي بن حسونإقليم: الحسيمةاجدير 59845216/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةم فكري 06484X)مزدوجالحسيمة )البلدية

إقليم: الحسيمةعلل بن عبد اإقليم: الحسيمةتزغين 914831016/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةمصطفى الصديقي 06492F)مزدوجالحسيمة )البلدية

إقليم: الحسيمةالشاطيء الجميلإقليم: الحسيمةامرابطن 91573116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةفريد الحمديوي 06494H)مزدوجالحسيمة )البلدية

إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةامرابطن 91678116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةخالدي الحسين 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

إقليم: الحسيمةعلل بن عبد اإقليم: الحسيمةاصوفيين 1049107416/09/96 163 16/09/97أقدمية 20 سنةفـائــز البقالي 06492F)مزدوجالحسيمة )البلدية

عمالة: الميةعين حرودة 1إقليم: الحسيمةعلي بن حسون 861525121/09/83 160 16/09/86أقدمية 20 سنةخديجة العظيم 01715N)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: الحسيمةدار السلومإقليم: الحسيمةامنود 64366116/09/95 159 16/09/98أقدمية 20 سنةع.الكريم بنحدو 06509Z)مزدوجأجدير )البلدية

عمالة: فاسحسان بن ثابتإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 1049414116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةع.العزيز النخيلي 02099F)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةاصوفيين 1117578116/09/97 157 16/09/98أقدمية 20 سنةأقزبان عثمان 06502S)مزدوجامزورن )البلدية
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عمالة: وجدة - أنكادم. عثمان بن عفانإقليم: الحسيمةالنكور 746141316/09/93 155 04/09/02أقدمية 20 سنةالطالبي الميلود 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةامرابطن 1050000416/09/96 155 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الغفور مالك 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمةتماسينت2 1045984416/09/96 151 06/09/00أقدمية 12 سنةكريم شراط 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: صفرومدرسة إبن طفيلإقليم: الحسيمةم/م اساكن 1119531316/09/98 151 16/09/99أقدمية 12 سنةهشام البشار 26076T)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

إقليم: الحسيمةاجدير المختلطةإقليم: الحسيمةاشتوانن 1117553216/09/97 147 16/09/98أقدمية 20 سنةجمال العمراني 06626B)مزدوجأجدير )البلدية

إقليم: الحسيمةم الزرقطونيإقليم: الحسيمةايت القاضي 1122611516/09/98 145 16/09/00أقدمية 12 سنةم اليوسفي 06504U)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الحاجبموليليإقليم: الحسيمةالطوريس 1158962116/09/99 143 16/09/01أقدمية 12 سنةمولي ادريس أ ريدال 04217Hمزدوجأيت ويخلفن

إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمةاعشيرن 1403998101/01/02 139 01/01/02أقدمية 12 سنةفريد اكوح 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: الحسيمةبني بو عياش

الفنيدق
57703216/09/94 138 16/09/94أقدمية 20 سنةمصطفى الرحوتي 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةتمركالت 1122698116/09/98 137 16/09/00أقدمية 12 سنةمعلي  السبيبي 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. العرفانإقليم: الحسيمةعين بنعبو 1180104208/09/00 137 08/09/00إلتحاق بالزوج  لبنى الرشدي 21524V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: فاسإمام مسلمإقليم: الحسيمةترجيست 2 63873416/09/95 136 25/09/96أقدمية 20 سنةامال بولهوال 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: الحسيمةموية 11193641116/09/98 135 16/09/00أقدمية 12 سنةمداني طارق 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: الحسيمةاجديرإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 1158473216/09/99 135 06/09/01إلتحاق بالزوجةرزوقي عماد 06622X)مزدوجأجدير )البلدية

إقليم: الحسيمةبني بو عياشإقليم: الحسيمةعلل بن عبد ا 380228217/09/90 134 29/09/15أقدمية 12 سنةيوسف طحطح 06497L)مزدوجبني بوعياش )البلدية

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: الحسيمةاركيون 1268212404/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةنبيل مالكي 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: وجدة - أنكادم. المام البخاريإقليم: الحسيمةوادي الدهب 351163216/09/89 130 16/09/98أقدمية 20 سنةالزهراء نينب 04292P)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - أنكادم. لل نزهةإقليم: الحسيمةالنكور 1115026816/09/97 128 04/09/02أقدمية 20 سنةنورية كرزازي 04248S)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةإقليم: الحسيمةالحاج علي 1236444606/09/01 125 04/09/02أقدمية 12 سنةالخمليشي يوسف 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس بني 

عبد ا

عمالة: الرباطأحمد القاسميإقليم: الحسيمة 1122701316/09/98 123 07/09/04أقدمية 12 سنةوردة العجوري 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: الحسيمةموية 12698381104/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةيحيا  بديعة 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: الحسيمةترجيست 2 1047788116/09/96 122 06/09/00أقدمية 12 سنةم أزهير 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الحسيمةم الزرقطونيإقليم: الحسيمةبني بوخلف 1266082304/09/02 119 05/09/03أقدمية 12 سنةالجطاري عبد الحكيم 06504U)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: الحسيمةاكاون 1308450605/09/03 117 20/10/05أقدمية 12 سنةسفان عزالدين 15725Sمزدوجالزريزر

إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: الحسيمةم/م اساكن 1367230107/09/04 117 07/09/04أقدمية 12 سنةالفاسي م 02369Zمزدوجأولد امكودو

عمالة: طنجة - أصيل الربيعإقليم: الحسيمةالنكور 1158480216/09/99 116 16/09/00أقدمية 12 سنةمليكة اشخلف 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الحسيمةابن بطوطةإقليم: الحسيمةامنود 1236277106/09/01 115 07/11/05إلتحاق بالزوجةم الحنكاري 20829P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: الحسيمةايت الطيب 1265596704/09/02 115 16/09/04أقدمية 12 سنةالعامري  ليلى 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 13059171105/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةبكوري أسماء 02139Zمزدوجميكس

إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1307917105/09/03 115 05/09/03إلتحاق بالزوجنادية  امجاهد 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: الحسيمةترجيست 2 1046605216/09/96 114 16/09/99أقدمية 12 سنةليلى الراجي 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بركانالشرفاءإقليم: الحسيمةتمسينت1 1236935716/09/98 113 30/10/05أقدمية 12 سنةأمين فضول 04496Lمزدوجلعثامنة

إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةاريانن 1403996201/01/02 113 02/09/05أقدمية 12 سنةنجاة العاشق 06646Yمزدوجلوطا

إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةامنود 1236646106/09/01 111 16/10/06إلتحاق بالزوجالمساوي شهيدة 06505V)مزدوجامزورن )البلدية
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مجموعة مدارس بني 

عبد ا

مدرسة بجماعة بني إقليم: الحسيمة

بوعياش

إقليم: الحسيمة 1267155304/09/02 111 04/09/05أقدمية 12 سنةحساني فاطمة 26921L)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: الحسيمةعلل بن عبد ا 1173691206/09/00 110 30/09/15أقدمية 12 سنةإيمان اليوسفي 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةمولي مفتاح 1268443104/09/02 109 16/09/06إلتحاق بالزوجمجاهد  بثينة 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: الحسيمةاهارونن 2 13675781007/09/04 109 07/09/04إلتحاق بالزوجالمغتوم سحر 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة بجماعة بني إقليم: الحسيمةايت القاضي

بوعياش

إقليم: الحسيمة 1367603307/09/04 109 26/10/06أقدمية 12 سنةم المرابط 26921L)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةاشتوانن 1368167207/09/04 108 07/09/04إلتحاق بالزوجبايا حنان 06502S)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الحسيمةالنكورإقليم: الحسيمةبني بوخلف 1305952605/09/03 107 07/11/05أقدمية 12 سنةبيوضي وفاء 06499N)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرت 1236443106/09/01 101 26/12/05إلتحاق بالزوجحبيبة الخمليشي 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: فحص - انجرةمدرسة المنار البتدائيةإقليم: الحسيمةترجيست 2 1236312106/09/01 100 04/09/02إلتحاق بالزوجبوشرى الحياني 15298Cمزدوجالبحراويين

إقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالةإقليم: الحسيمةترجيست 2 1235088906/09/01 90 30/12/11بغدادي سعيد 26061Bمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةاعشيرن 1404721905/09/07 83 05/09/07الوناني شروق 06646Yمزدوجلوطا

عمالة: مكناس عين الجمعةالجنوبيةإقليم: الحسيمةاركيون 1405265105/09/07 83 05/09/07البندقاوي هشام 04056Hمزدوجعين جمعة

إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةالنكور 1367808107/09/04 80 28/09/15إلتحاق بالزوجمومي جميلة 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةالحي الجديد 1047729216/09/96 78 تبادلم بهطاط 07/09/17 06653Fمزدوجازمورن

إقليم: الحسيمةالنكورإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 1267218304/09/02 77 06/09/17سعيد    احميدوش 06499N)مزدوجبني بوعياش )البلدية

عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: الحسيمةبني عمارت 1548444327/11/08 77 27/11/08إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق لمطرب 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: الميةام البنينإقليم: الحسيمةمدرسة .كم 1158487216/09/99 76 01/09/16إلتحاق بالزوجهادئ نورة 26368Kمزدوجبني يخلف
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عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 694538416/09/80 75 05/09/08احمد بوجيدة 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةلحصن 1407111205/09/08 75 05/09/08امعليتن   نجوى 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

عمالة: مكناس بني مرعازإقليم: الحسيمةموية 14075501105/09/08 75 05/09/08السريطي نادية 03848Gمزدوجوليلي

إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمةازمورن 1178821406/09/00 74 تبادلإلتحاق بالزوجالسكاكي حنان 06/09/17 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الحسيمةاتشايف 1405438105/09/07 73 16/09/10إلتحاق بالزوجسهام لشقر 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الحسيمةتزغين 1406960605/09/08 73 05/10/15السعيدي فتيحة 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: الحسيمةاتشايفإقليم: الحسيمةترجيست 2 1234979106/09/01 70 06/09/17إلتحاق بالزوجةبنعمر م 06785Zمزدوجسيدي بوتميم

إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: الحسيمةايت هشام 1237340606/09/01 69 06/09/17إلتحاق بالزوجحنـين ميمونة 02317Tمزدوجعزابة

إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 1550913401/01/10 69 موسى فاطمة 

الزهراء

26/09/11 26762Nمزدوجرسلن

عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1581835102/09/10 69 02/09/10  عمر  بن موسى 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةاسمار العلى 1548790102/09/09 67 02/09/09إلياس الحاجي 06646Yمزدوجلوطا

إقليم: بركانالنتصارإقليم: الحسيمةاعكيين 1400237707/09/05 61 06/09/15 سارة حموتي 04459

W

مزدوجلعثامنة

إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 1580921102/09/10 61 04/09/12م جخروطي 04707Rمزدوجبني مطهر

إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 15853261109/12/11 61 09/12/11سارة خلووفي 19395Fمزدوجتامشاشاط

إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: الحسيمةازغار 1680841405/09/11 61 05/09/11ايت الحو حميد 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: الحسيمةبني عياش 1680951705/09/11 61 05/09/11عمر بن قاسم 02032Hمزدوجعين قنصرة

إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةبني احمد 1681060501/01/12 61 01/01/12عائشة شتواني 04500Rمزدوجمداغ
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إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1681089801/01/12 61  عبد اللطيف 

الحمادي

01/01/12 04475Nمزدوجبوغريبة

إقليم: الرشيديةاجبيلإقليم: الحسيمةبني حسان 1681151105/09/11 61 05/09/11عبدالغاني الخالدي 09534Mمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: الحسيمةبني احمد 1681201701/01/12 61 01/01/12عزيزة اليازغي 02207Yمزدوجأولد ميمون

إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: الحسيمةتميانصت 1681441205/09/11 61 05/09/11عبد العزيز وعنوز 04185Yمزدوجلقصير

إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الحسيمةبني يخلف 1681505105/09/11 61 05/09/11احمد ساسي 09575Gمزدوجالسفلت

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: الحسيمةورسان

الشق
1264397102/10/02 59 02/09/10وفاء بنعيش 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: الحسيمةاكاون 1550047501/01/10 59 23/09/11جميلة بويدو 04215Fمزدوجأيت ويخلفن

إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 1579766202/09/10 59 02/09/10حكيمة اكزناي 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

عمالة: مكناسعبد ا كنونإقليم: الحسيمةمازوز 1580837102/09/10 59 02/09/10إلتحاق بالزوجحسناء هدون 03827J)مزدوجويسلن )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

شقران

إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمة 15820131002/09/10 59 02/09/10المسعودي كريمة 06575

W

مزدوجتيفروين

إقليم: الحسيمةم/م الرواضي 2إقليم: الحسيمةبلحك 1582150502/09/10 59 02/09/10مونية قطابي 06662Rمزدوجرواضي

عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 1582067102/09/10 57 03/09/13عز الدين الراوي 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالعرفانإقليم: الحسيمةالحسن الول 1399086307/09/05 56 06/09/17إلتحاق بالزوجاكراد حنان 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةوعضية 15804831002/09/10 55 02/09/11حنكاري حسناء 06633Jمزدوجامرابطن

إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 15820551002/09/10 55 23/09/11الخمليشي اكرام 12652Bمزدوجاتروكوت

إقليم: الحسيمةايت هشامإقليم: الحسيمةبني بو عياش 1399665107/09/05 54 تبادلزينب     شيهب 06/09/17 06623Yمزدوجأيت يوسف وعلي

إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةوعضية 15838781005/09/11 53 03/09/13فرحات م 06633Jمزدوجامرابطن
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إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: الحسيمةبني حسان 1682649504/09/12 53 04/09/12جواد العياشي 02369Zمزدوجأولد امكودو

إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: الحسيمةبني احمد 1683697404/09/12 53 04/09/12 م الحميدي 02211Cمزدوجأولد ميمون

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: الحسيمةم/م بني جميل

الفنيدق
1580993302/09/10 51 04/09/12عزيزة اخليفي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: الحسيمةلحصن 1584125305/09/11 51 05/09/11السماعلي هدى 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية ابراهيم إقليم: الحسيمةازغار

الروداني

إقليم: مولي يعقوب 1585363109/12/11 51 09/12/11مقدام أمين 26503Gمزدوجسيدي داود

إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 1581793602/09/10 50 03/09/13إلتحاق بالزوجةالزغواني مصطفى 25963Vمزدوجرواضي

إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةتمسينت1 1405160105/09/07 49 06/09/17إلتحاق بالزوجناصرة  بنعمر 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

عمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفينإقليم: الحسيمةالحسن الول 1405276405/09/07 48 06/09/17إلتحاق بالزوجأمال المرابط 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس بني 

عبد ا

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: الحسيمة

الفنيدق
1579826302/09/10 47 03/09/13أقروط يوسف 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةوارك 1585358109/12/11 47 02/09/15ملود  جحاح 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: الحسيمةبني بشير 1550217101/01/10 45 03/09/13فريد البراهمي 02373Dمزدوجأولد امكودو

إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الحسيمةمازوز 1717356203/09/13 45 03/09/13بونعيم  سعيد 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: الحسيمةالسواحل 1717392103/09/13 45 03/09/13جواد بوطيبي 16583Zمزدوجأولد ازباير

إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: الحسيمةتلرواق 1718204303/09/13 45 03/09/13هبولة علي 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةعين بنعبو 1681827404/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجغزلن أمطوش 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: الحسيمةبني احمد 1681681304/09/12 43 04/09/12 يوسف أحزون 02369Zمزدوجأولد امكودو

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: الحسيمةاركيون

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1682291804/09/12 43 04/09/12م بخريص 04971Cمزدوجتاغزوت
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إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةبني اشبون 16829721004/09/12 43 04/09/12نوال الوناني 06532Zمزدوجسنادة

إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: الحسيمةالمنصف 1683335804/09/12 43 04/09/12بلل حلحول 15805Dمزدوجواد الجمعة

المدرسة الجماعاتية عمر إقليم: الحسيمةوعضية

ابن عبد العزيز

إقليم: الناضور 1683365204/09/12 43 02/09/15م حموتي 12356Eمزدوجايكسان

إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 1684367604/09/12 43 04/09/12تبلحاجت سمير 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: الحسيمةم/م تبرانت

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1238825806/09/01 42 01/07/16أعل م 05541Xمزدوجبليونش

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 1683255204/09/12 42 02/09/14فرياط عبد الصمد 05727Zمزدوجزوادة

إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 1551142102/09/09 41 06/09/17إلتحاق بالزوجأهبوش سعاد 06502S)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الحسيمةابوليإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 1548784102/09/09 40 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة عمارة 06500P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةاكني 1583071105/09/11 40 02/09/14إلتحاق بالزوجرجاء بنعلي 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 1550279201/01/10 39 02/09/15نور الدين الحسوني 15741Jمزدوجارغيوة

إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةايت طاعة 15510261002/09/09 39 06/09/17ربيعة غليط 06574Vمزدوجتيفروين

إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةبوصالح 1680964501/01/12 39 03/09/13بنموسى حليمة 06596Uمزدوجبني عبد ا

إقليم: الحسيمةاهارونن 1إقليم: الحسيمةم/م تغزوت 1719761502/09/14 38 02/09/14م اقشار 06619Uمزدوجبني حذيفة

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: الحسيمةتلرواق

الفنيدق
1719867303/09/14 38 03/09/14الطيبي هدى 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: الحسيمةابن بطوطةإقليم: الحسيمةاريانن 1407123105/09/08 37 02/09/15إلتحاق بالزوججبار فاطمة 20829P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةازفزافن 1582227202/09/10 37 06/09/17إلتحاق بالزوجوردة مولي ابا 06502S)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: الحسيمةاتوت 1681167805/09/11 37 02/09/15سهام الماردي 02313Nمزدوجتازوطة
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إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةامشحودن 1682769104/09/12 36 22/09/14الحدوشي م 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةم/م الزاوية 1683897604/09/12 36 04/09/12محمادي جميلة 06574Vمزدوجتيفروين

عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: الحسيمةبني اشبون 1717174603/09/13 35 03/09/13بنكدة بشرى 26620Jمزدوجالشللت

إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: الحسيمةتلغونت 1717485103/09/13 35 03/09/13فؤاد الشتيوي 02153Pمزدوجسبت لوداية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسليإقليم: الحسيمةاعشيرن

مولي رشيد
1717551103/09/13 35 03/09/13الدرقاوي  نادية 01794Z)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: الحسيمةايت القاضيإقليم: الحسيمةشقران 17177151003/09/13 35 03/09/13البركاني ربيعة 06642Uمزدوجامرابطن

إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةلحصن 1717959103/09/13 35 03/09/13اليعقوبي وداد 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: الحسيمةبني عياش

_سطيحة

إقليم: شفشاون 1719284103/09/13 35 03/09/13م تيجة 06286Gمزدوجاسطيحة

إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةتمشطت 1721906302/09/14 35 02/09/15يوعل م 06633Jمزدوجامرابطن

إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: الحسيمةتلغونت 1753008202/09/15 35 02/09/15حفان عبد الله 15677Pمزدوجعين مديونة

إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةابن بطوطة 1581980102/09/10 34 06/09/17إلتحاق بالزوجالحنكاري سميرة 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 1584388905/09/11 34 03/09/14غزلن ليماني 16343Nمزدوجأيت سغروشن

إقليم: الحسيمةابن خلدونإقليم: الحسيمةتمسينت1 1582697105/09/11 32 09/09/17إلتحاق بالزوجةأحلي م 06498M)مزدوجبني بوعياش )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

اساكن

إقليم: إفرانبوشهدةإقليم: الحسيمة 1721740602/09/14 32 02/09/16نور الدين سكاض 10767Cمزدوجسيدي المخفي

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: الحسيمةبرناص 1751805102/09/15 31 02/09/15عبد العزيز عزيز 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الحسيمةموية

داود

إقليم: تاونات 1752010202/09/15 31 02/09/15م العلمي 26054Uمزدوجأولد داود

إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: الحسيمةاولد احمد 1752064302/09/15 31 02/09/15أوراغ نجيب 16535Xمزدوجكلدمان
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الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: الحسيمةبلحك 1752231702/09/15 31 02/09/15م بنعبد ا 02153Pمزدوجسبت لوداية

إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 1752246402/09/15 31 02/09/15عزيزة بن الشيخ 15897Dمزدوجعين لكداح

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: الحسيمةكلت 1752356302/09/15 31 02/09/15اسماء بوقطيطة 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركاننإقليم: الحسيمةبني عياش 1752394702/09/15 31 02/09/15بوطاهري عبدالمومن 12442Yمزدوجحاسي بركان

إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: الحسيمةتزروت 1752397502/09/15 31 عبد الرزاق 

بوتشنفوحت

02/09/15 16520Fمزدوجباب مرزوقة

إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: الحسيمةبلحك 1752513202/09/15 31 05/10/15نوال الدرمون 16605Yمزدوجبوشفاعة

إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: الحسيمةبرناص 1752586702/09/15 31 02/09/15نور الدين العمراني 16594Lمزدوجأولد ازباير

إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: الحسيمةبني احمد 1752597103/09/15 31 03/09/15م العسري 15730Xمزدوجاخللفة

إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1752645102/09/15 31 02/09/15سارة الفللي 16613Gمزدوجغياتة الغربية

إقليم: تاوناتم/م  عين جنانإقليم: الحسيمةتميانصت 1752648302/09/15 31 02/09/15الكنوني عبدالنبي 15699Nمزدوجبوعادل

إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: الحسيمةبلحك 1752689302/09/15 31 02/09/15احمد الحمري 16590Gمزدوجأولد ازباير

إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: الحسيمةكلت 1752840102/09/15 31 02/09/15العيد الهاشمي 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو

المدرسة الجماعاتية 

اساكن

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: الحسيمة 1753119102/09/15 31 02/09/15زهور إمجان 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: الحسيمةاركيون 17531491202/09/15 31 03/09/15م جدي 03854Nمزدوجمغاصيين

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: الحسيمةاتوت 1753167102/09/15 31 02/09/15م كبزيز 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: الحسيمةموية 1753168102/09/15 31 02/09/15م قشبول 16343Nمزدوجأيت سغروشن

إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: الحسيمةم/م كتامة 1753203302/09/15 31 02/09/15عبد القادر كسابي 16387Lمزدوجمطماطة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: الحسيمةبني يخلف 1753208102/09/15 31 02/09/15خشاب نور الدين 04197Lمزدوجتامشاشاط

إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 1753393702/09/15 31 02/09/15م مرون 15677Pمزدوجعين مديونة

إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 1753397402/09/15 31 02/09/15رشيد مرزوق 15706

W

مزدوجبوهودة

إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: الحسيمةبرناص 1753674102/09/15 31 02/09/15م الرواص 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 1753805102/09/15 31 02/09/15مصطفى طانطان 16427Eمزدوجبني افتح

إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةالبواب 1682015104/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجبلكرطيط رشيدة 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الحسيمةابن خلدونإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 1682054304/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجحسيبة بلفقي 06498M)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الحسيمةاسول 17196741103/09/14 28 03/09/14عدلني حميد 04512Dمزدوجشويحية

إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 1720407102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجأحلم العلوش 15905Mمزدوجأولد عياد

إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1720539302/09/14 28 02/09/14نسيمة الغلبزوري 06777Rمزدوجسيدي بوتميم

إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الحسيمةاسمار 1720543102/09/14 28 02/09/14ارحيمو الغريبي 12652Bمزدوجاتروكوت

إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: الحسيمةبني عياش 1721596102/09/14 28 02/09/14 عبد القادر ودخيس 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(

إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةاولد احمد 1721775702/09/14 28 02/09/14ذكرى سطحيوي 06633Jمزدوجامرابطن

إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1752894302/09/15 28 02/09/16أحمد الرحاوي 16535Xمزدوجكلدمان

إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 1681958804/09/12 27 06/09/17إلتحاق بالزوجةم أزغاي 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: الحسيمةايت الطيب

الفنيدق
1682176804/09/12 27 06/09/17بنطيب عماد 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: الحسيمةايت الطيب

الفنيدق
1682267804/09/12 27 06/09/17بوهلل سفيان 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

اساكن

إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: الحسيمة 1717552403/09/13 26 02/09/15م أمين درنوح 16396

W

مزدوجالصميعة

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: الحسيمةكلت

الفنيدق
1719210803/09/13 26 02/09/16فوزية اسميمي 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: الحسيمةعين بنعبو 1717849203/09/13 24 02/09/16الخمليشي ناهيد 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 1717913803/09/13 24 02/09/16المساوي ابراهيم 06525Sمزدوجسنادة

إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: الحسيمةتميانصت 1721135102/09/14 24 02/09/16اجبيلو عبد القادر 16635Fمزدوجبني فراسن

إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 1911440901/01/17 24 06/09/16ابريول عماد 15813Mمزدوجواد الجمعة

إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 1912075501/01/17 24 06/09/16فوناس مليكة 16292Hمزدوجتادرت

إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 1912076501/01/17 24 06/09/16زهرة فوناس 16292Hمزدوجتادرت

إقليم: الحسيمةبوغمبوإقليم: الحسيمةم/م اساكن 19121871001/01/17 24 06/09/16المصطفى حميشي 06657Kمزدوجرواضي

إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: الحسيمةبني بشير 1912492101/01/17 24 06/09/16ميموتة مغلفي 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(

إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 1912798201/01/17 24 06/09/16سعاد غانم 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةإقليم: الحسيمةاهارونن 1 1716649903/09/13 23 06/09/17إلتحاق بالزوجاعراص وئام 25963Vمزدوجرواضي

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: الحسيمةامكزن 1753742302/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةعمر الصغير 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

عمالة: فاسايت صالحإقليم: الحسيمةامكزن 1753811202/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةيوسف طيارتي 02053Fمزدوجعين البيضاء

إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةابن خلدون 1720246202/09/14 22 06/09/17إلتحاق بالزوجرضية شدوتي 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الدريوشم م النهضةإقليم: الحسيمةوارك 17218851002/09/14 22 02/09/16توعيوش عمر 12601

W

مزدوجاجرماواس

إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1721923302/09/14 22 02/09/16عزيز زروق 06777Rمزدوجسيدي بوتميم
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 1236568306/09/01 21 02/09/15المسناوي رضوان 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الحسيمةالنكورإقليم: الحسيمةتمسينت1 1720041802/09/14 21 06/09/17إلتحاق بالزوجبنعمر نزهة 06499N)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةاشتوانن 1721022602/09/14 21 02/09/17إلتحاق بالزوجسميرة هموري 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةلحصن 1721577202/09/14 21 06/09/17عادل اوباربري 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

عمالة: فاسايت صالحإقليم: الحسيمةالسواحل 1751880902/09/15 21 03/09/15إلتحاق بالزوجمونة أغوتان 02053Fمزدوجعين البيضاء

إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: الحسيمةاسول 1752077302/09/15 21 03/09/15خالد عصفوري 15737Eمزدوجارغيوة

إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: الحسيمةتميانصت 1752086102/09/15 21 02/09/15عياد إلياس 04608Hمزدوجتنشرفي

إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 1752094202/09/15 21 عبد الرحيم الزمي 

الدريسي

06/09/17 15669Fمزدوجعين مديونة

إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: الحسيمةاولد احمد 1752147102/09/15 21 02/09/15بكي عمراني زكرياء 18433Kمزدوجكيكو

إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: الحسيمةبني تيمان 1752173202/09/15 21 02/09/15رشيد بزة 04714Yمزدوجأولد غزييل

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدالإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1752197102/09/15 21 02/09/15عادل بللوح 12410Nمزدوجبني سيدال الجبل

إقليم: تازةالخروبة المركزإقليم: الحسيمةبني بشير 1752248702/09/15 21 02/09/15بن داود  يونس 16432Kمزدوجاترايبة

إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةتميانصت 1752318402/09/15 21 02/09/15بوشرب سعيد 06791Fمزدوجزرقات

إقليم: تاوناتم/م  بوكنالةإقليم: الحسيمةبني بشير 1752412202/09/15 21 02/09/15توفيق ابريغل 15674Lمزدوجعين مديونة

إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: الحسيمةتميانصت 1752417102/09/15 21 02/09/15حسن الشباب 16640Lمزدوجبني فراسن

إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: الحسيمةاتوت 1752467102/09/15 21 02/09/15حمزة شيخ العرب 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: الحسيمةبرناص 17524731002/09/15 21 02/09/15م الشوى 16396

W

مزدوجالصميعة
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إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: الحسيمةبني بشير 1752507402/09/15 21 02/09/15عزيز داودي 04624Aمزدوجأهل واد زا

إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: الحسيمةبرناص 1752557802/09/15 21 02/09/15نبيل البويوسفي 16640Lمزدوجبني فراسن

إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: الحسيمةبني بشير 1752568102/09/15 21 02/09/15عادل العبويي 16446Aمزدوجطايفة

إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمانإقليم: الحسيمةازغار 1752661102/09/15 21 02/09/15عدنان الكنوني 15440Gمزدوجسيدي العابد

إقليم: تازةواد المالح المركزإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1752698302/09/15 21 02/09/15هدى الحسناوي 16410Lمزدوجالزراردة

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 1752788202/09/15 21 02/09/15رونق المجاهد 15801Zمزدوجالبسابسا

إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: الحسيمةتلغونت 1752799702/09/15 21 02/09/15فؤاد الوافي 16414Rمزدوجالزراردة

إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 1752812102/09/15 21 02/09/15اليعكوبي م 16437Rمزدوجاترايبة

إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمانإقليم: الحسيمةبرناص 1752817102/09/15 21 02/09/15عبد المالك  اليعكوبي 15440Gمزدوجسيدي العابد

إقليم: تازةالخروبة المركزإقليم: الحسيمةاتوت 1752872602/09/15 21 02/09/15عبد اللطيف الناصر 16432Kمزدوجاترايبة

إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: الحسيمةبني عياش 1752904202/09/15 21 02/09/15رشيد السادي 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: الحسيمةوادي محكم 1753083602/09/15 21 02/09/15ياسين اهطيط 15787Jمزدوجفناسة باب الحيط

إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: الحسيمةوادي محكم 1753084602/09/15 21 02/09/15محسين اهطيط 15787Jمزدوجفناسة باب الحيط

إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: الحسيمةازغار 1753156302/09/15 21 02/09/15هشام جيرة 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: الحسيمةتطياشت 1753201302/09/15 21 02/09/15عبد المالك كجي 16287Cمزدوجتادرت

إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 17532321002/09/15 21 03/09/15 م خطابي 16414Rمزدوجالزراردة

إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: الحسيمةم/م كتامة 1753312102/09/15 21 02/09/15ميلودة القصير 02384Rمزدوجدار الحمراء
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إقليم: تاوناتم/م  المكملإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 1753352102/09/15 21 02/09/15رضوان لطفي 15578Gمزدوجالرتبة

إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: الحسيمةكلت 1753463402/09/15 21 02/09/15مولي منعم 05946Mمزدوجالساحل

إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: الحسيمةتميانصت 1753482102/09/15 21 02/09/15مزردة نورالدين 16300Sمزدوجتادرت

إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: الحسيمةبني بشير 1753593102/09/15 21 02/09/15أمنهو سعيد 11953Sمزدوجتونفيت

إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: الحسيمةم/م كتامة 1753754102/09/15 21 03/09/15سليمان  سيدونا 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: الحسيمةبني تيمان 1753769102/09/15 21 02/09/15عمر سوبشير 16296Mمزدوجتادرت

إقليم: تازةواد ابروم المركزإقليم: الحسيمةتطياشت 1753887902/09/15 21 02/09/15زويبعة م 16418Vمزدوجبني افتح

إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 1720025502/09/14 19 06/09/17فريد بن العربي 06574Vمزدوجتيفروين

إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةابن خلدون 1720458402/09/14 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةم العيادي 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: الحسيمةازرياحن

ا

إقليم: الحسيمة 1720549703/09/14 19 06/09/17حنان الغزواني 06592Pمزدوجبني عبد ا

إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 1720572202/09/14 19 06/09/17الحدوتي ياسين 06525Sمزدوجسنادة

إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةعين بنعبو 1720656403/09/14 19 06/09/17إكرام الخمليشي 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: الحسيمةبني يخلف 1719771202/09/14 18 02/09/16م أكيدار 15531Fمزدوجكلز

المدرسة الجماعاتية 

اساكن

إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: الحسيمة 1752009702/09/15 18 02/09/15سارة المغاري 10891Mمزدوجبنمنصور

إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 1752992902/09/15 18 02/09/15لبنى الكرناني 15816Rمزدوجرأس الواد

إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 1752639902/09/15 17 06/09/17إلتحاق بالزوجلمية الفارسي 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

إقليم: الحسيمةبني بو عياشإقليم: الحسيمةايت هشام 1720442602/09/14 16 تبادلالحسن  العرنوقي 06/09/17 06497L)مزدوجبني بوعياش )البلدية
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المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةم/م بني جميل

تروكوت

إقليم: الدريوش 1753473102/09/15 15 06/09/17والد مسطاش 12648Xمزدوجاتروكوت

إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 1716642203/09/13 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد المالك أعليلوش 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

سيدي احمد البرنوصي إقليم: الحسيمةم/م اساكن

المركز

إقليم: مولي يعقوب 1720460102/09/14 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةالعزيزي خالد 02233Bمزدوجعين بوعلي

إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 1910840201/01/17 14 06/09/16اعدو حسين 05538Uمزدوجالقصر المجاز

إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: الحسيمةتميانصت 1910887601/01/17 14 06/09/16أبو السعادة م 17723Nمزدوجبونرار

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الحسيمةتطياشت

ام

إقليم: الناضور 1910919101/01/17 14 06/09/16يوسف  افلواط 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: الحسيمةاسول 1911015201/01/17 14 06/09/16أيمن عقيل 05821Bمزدوجأولد أوشيح

إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 1911072101/01/17 14 06/09/16أمتيم اليوسفية 06793Hمزدوجبني بونصر

إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: الحسيمةاسول 1911170101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةميلود بكور 05552Jمزدوجبني ليت

إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية شقرانإقليم: الحسيمةنفساست 1911204101/01/17 14 06/09/16بلحاج سعيد 26534Rمزدوجشكران

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: الحسيمةم/م كتامة

ا

إقليم: الحسيمة 1911431401/01/17 14 06/09/16نجيم بوزمبو 06592Pمزدوجبني عبد ا

عمالة: الرباطالداخلةإقليم: الحسيمةتطياشت 1911496301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةم الشوهة 01059A يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: الحسيمةتطياشت 1911559301/01/17 14 06/09/16م الشرعي 15730Xمزدوجاخللفة

المدرسة البتدائية ودي إقليم: الحسيمةاتوت

الصفا

إقليم: السمارة 1911574101/01/17 14 06/09/16السالك الديه 25289M)مزدوجالسمارة )البلدية

إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةم/م كتامة 1911607101/01/17 14 06/09/16حنان العمري 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: الحسيمةاسول 1911683201/01/17 14 06/09/16يوسف الهجهوج 05738Lمزدوجزوادة

إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: الحسيمةتميانصت 1911733101/01/17 14 06/09/16عبد المجيد القوطي 14783T)مزدوججرف الملحة )البلدية
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إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةاسقيمن 1911793601/01/17 14 06/09/16سارة الوركي 06532Zمزدوجسنادة

إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: الحسيمةبني عياش 1911804101/01/17 14 06/09/16يونس اليزيد 14946Vمزدوجثكنة

إقليم: تاوناتم/م  البطيميةإقليم: الحسيمةاتوت 1911827501/01/17 14 06/09/16كريم العوني 15429Vمزدوجاجبابرة

إقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داودإقليم: الحسيمةبني يخلف 1911841101/01/17 14 06/09/16البقالي علي 15757Bمزدوجتمضيت

إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 1911843301/01/17 14 06/09/16يوسف البكوري 15864Tمزدوجعين عائشة

إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: الحسيمةاركيون 1911844201/01/17 14 06/09/16يوسف البقالي 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: الحسيمةامكزن 1911948101/01/17 14 06/09/16اليوسفي يوسف 15728Vمزدوجاخللفة

إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: الحسيمةامكزن 1911978201/01/17 14 06/09/16يوسف السعود 06301Yمزدوجتزكان

إقليم: تطوانالحدادينإقليم: الحسيمةاسول 1911982101/01/17 14 06/09/16عبد الرحيم السماحي 21304Fمزدوجالسحتريين

إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: الحسيمةامكزن 1912114401/01/17 14 06/09/16حبيب ربي مصطفى 15054Mمزدوجلمجاعرة

إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: الحسيمةامكزن 1912365201/01/17 14 06/09/16توفيق قصير 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: الحسيمةتطياشت 1912377201/01/17 14 06/09/16يوسف العلوة 16493Bمزدوجالكوزات

إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: الحسيمةاركيون 1912549201/01/17 14 06/09/16نور الدين الملكي 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 1912639301/01/17 14 06/09/16نحالي م 16287Cمزدوجتادرت

إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةبني بشير 1912780501/01/17 14 عبد الشافيع الرايس 

علي

06/09/16 06541Jمزدوجبني جميل

إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: الحسيمةاسول 1912852501/01/17 14 عبد الرحمان 

الصنهاجي

06/09/16 16489Xمزدوجالكوزات

إقليم: الحسيمةبوغمبوإقليم: الحسيمةبني بشير 1912904801/01/17 14 06/09/16استيتو زكرياء 06657Kمزدوجرواضي
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إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: الحسيمةمازوز 1912923301/01/17 14 06/09/16تيلولوت سعد 11864Vمزدوجأيت عياش

إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: الحسيمةبني عياش 1912955301/01/17 14 06/09/16عبدالمجيد تمزتين 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

إقليم: أسا - الزاكعوينة ايتوسىإقليم: الحسيمةبني يخلف 1912965101/01/17 14 06/09/16تريفيس عبد ا 06842Lمزدوجعوينة يغمان

إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: الحسيمةم/م كتامة 1913019101/01/17 14 06/09/16مراد الزرادي 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةم/م اساكن 1911851401/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجصفاء البوكري 06525Sمزدوجسنادة

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الحسيمةوادي محكم

بن عبد ا

إقليم: الناضور 1719852102/09/14 12 02/09/16عبد النور الرايس 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: الدريوشم. ميضار الجديدةإقليم: الحسيمةبينتي 1752460102/09/15 11 06/09/17شمللي عبد الصمد 12333E)مزدوجميضار )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المكي البيطاليإقليم: الحسيمةم/م بني حديفة

تمارة
1752917102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجسليمة الطتحاوي 01301N)المازيغيةتمارة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: الحسيمةم/م اساكن 1753840102/09/15 21 02/09/15عبد العزيز التوزاني 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
المازيغية

م/م علل بن عبد ا 

_باب تازة

إقليم: تطوانمدرسة م السادسإقليم: شفشاون 749241116/09/93 175 16/09/96أقدمية 20 سنةبن عياد م سعيد 05388F)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعةإقليم: شفشاونم/م الشرافات 60753116/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةالتمديتي عبد السلم 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونم/م العشايش

رسون

إقليم: شفشاون 91321116/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةالبحري عبد القادر 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاون

الشادلي للتعليم الصيل

إقليم: شفشاون 744389116/09/93 161 16/09/98أقدمية 20 سنةعلي الهواري 06423F)مزدوجشفشاون )البلدية

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: شفشاونم/م أزغار 1114207216/09/97 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم اليحياوي 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالزياتنإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 1046893116/09/96 156 16/09/97إلتحاق بالزوجةالبحري المصطفى 15226Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجإقليم: شفشاونم/م أمكري 1048584116/09/96 149 16/09/98إلتحاق بالزوجةالحلوي عبد الحميد 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م المغرب العربي 

_الدردارة

إقليم: شفشاونمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: شفشاون 1113772116/09/97 147 16/09/98أقدمية 20 سنةبودياب بشرى 05999V)مزدوجشفشاون )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو

الفنيدق
1121821116/09/98 147 16/09/98إلتحاق بالزوجالدمناوي حنان 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهريةإقليم: شفشاون 1121888716/09/98 143 16/09/01أقدمية 12 سنةبرهون رشيد 15133Y طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاون 1157676116/09/99 141 16/09/01أقدمية 12 سنة المقراطي عبد ا 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو

تمارة
1175038106/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةعمار عزيز 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: مكناسبني عمارإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 1404301101/01/02 139 08/01/02أقدمية 12 سنةالدفعة عبد اللطيف 03876Mمزدوجنزالة بني عمار

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

إقليم: صفرومدرسة المختار السوسيإقليم: شفشاون 1121088116/09/98 135 16/09/01إلتحاق بالزوجةادريس رضوان 02273V)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهريةإقليم: شفشاون 1157523716/09/99 135 05/09/03أقدمية 12 سنةنقرو هدى 15133Y طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 1267707102/10/02 133 02/10/02أقدمية 12 سنةخيار هشام 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 1404296105/09/02 133 05/09/02أقدمية 12 سنةعلي اتحيش 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: شفشاون 1234927306/09/01 132 06/09/01إلتحاق بالزوجةعثمان ابن حليمة 10915Nمزدوجحدادة

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: شفشاون 1264358119/09/02 129 19/09/02أقدمية 12 سنةهند بلكورشية 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: شفشاون 1404281201/01/02 129 01/01/02أقدمية 12 سنةبوتنقيط م 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

عمالة: المضيق - أبي بكر الصديقإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

الفنيدق
1268534102/10/02 125 02/10/02إلتحاق بالزوجةجمال منعم 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: شفشاون 1233809106/09/01 123 07/09/05أقدمية 12 سنةعبدالسلم عباسي 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م احمد الراشدي 

_مشات

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: شفشاون

تمارة
1263437304/09/02 117 04/09/04أقدمية 12 سنةهشام أهليبو 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

مدرسة عبد الخالق 

الطريس

عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: شفشاون 89645216/09/95 110 16/09/02أقدمية 12 سنةعفاف لشهب 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م مولي إسماعيل إقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة

المركزية

إقليم: العرائش 1399532215/09/05 109 15/09/08أقدمية 12 سنةمروان بوكبال 05726Yمزدوجزوادة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: شفشاونم/م زدمت 1400953319/09/05 109 19/09/05أقدمية 12 سنةاسامة الصرصري 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: شفشاون 1401117120/09/05 109 20/09/05أقدمية 12 سنةزينب الزيداني 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: شفشاون 1404302801/01/02 109 26/10/06أقدمية 12 سنةعبد العزيز امنداس 09378T)مزدوجارفود )البلدية

م/م موسى بن نصير 

_بني دركول

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: شفشاون

تمارة
1265768209/10/02 105 05/09/09ادريس البودة 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: شفشاونمدرسة للفاطمةإقليم: شفشاونم/م بني زيد 1239895106/09/01 102 06/09/08إلتحاق بالزوجةم عاطف الزربوح 05995R)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: شفشاون

الفنيدق
1121868316/09/98 100 06/09/01أقدمية 12 سنةم ابن قاسم 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

إقليم: شفشاونمدرسة القدسإقليم: شفشاون 1400124115/09/05 100 13/10/05إلتحاق بالزوجحنان فوزي 05994P)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: شفشاون

تمارة
1400577220/09/05 99 20/09/05أقدمية 12 سنةانتصار معلطي 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 14043131101/01/02 99 05/09/11محسن عبد الكريم 04061Nمزدوجعين جمعة

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

إقليم: تطوانم.م الدشر لحمرإقليم: شفشاون 238202217/09/84 95 17/09/10م حجاج 05443R)مزدوجواد لو )البلدية

إقليم: الحسيمةم/م الزاويةإقليم: شفشاونم/م بني عشير 238363317/09/84 93 14/09/15مصطفى احارز 06603Bمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

عمالة: المضيق - علل بن عبد اإقليم: شفشاونم/م ترينيس

الفنيدق
1405955418/02/08 93 18/02/08الفرحي م 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: شفشاونمدرسة مولي علي بن راشدإقليم: شفشاونم/م القلعة 1234352506/09/01 90 06/09/11إلتحاق بالزوج  عمور مريم 05996S)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة القاضي صادق 

بن رسون

عمالة: المضيق - يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون

الفنيدق
1155612516/09/99 88 02/09/11إلتحاق بالزوجلمياء المامون 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م احمد الراشدي 

_مشات

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: شفشاون

تمارة
1368122316/09/04 85 16/09/12باعسو هناء 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 1406715305/09/08 85 05/09/08العلمي سعيدة 02135Vمزدوجميكس

إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: شفشاونم/م تسكالة 1406921305/09/08 85 11/09/08نادية اليعلوي 02042Uمزدوجعين قنصرة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاون 1400855420/09/05 81 04/09/12رضوان رداحي 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 14059271018/02/08 81 02/09/10إسماعيل حماني 11920Fمزدوجزايدة

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الثانيإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس 1239069106/09/01 78 20/10/15إلتحاق بالزوجعتيقة ربحيوي 24283U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 1405455705/09/07 77 05/09/11الخمسي فتيحة 03910Zمزدوجمهاية

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: شفشاون 14055041105/09/07 77 05/09/11النملي صفية 03842Aمزدوجوليلي

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

إقليم: بركانالنتصارإقليم: شفشاون 1406445305/09/08 77 02/09/10بن داود نور الدين 04459

W

مزدوجلعثامنة

عمالة: المضيق - خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

الفنيدق
1406874405/09/08 77 02/09/10العاجي فيصل 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م كرداد

تازة

إقليم: شفشاون 1407175805/09/08 77 02/09/10خمجان م 06158Tمزدوجباب تازة

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: شفشاون 1550549601/01/10 77 01/01/10نعيمة حدار 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

عمالة: المضيق - يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون

الفنيدق
1406402305/09/08 76 05/09/08إلتحاق بالزوجةكمال بكور 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: جرسيفبن بطوطةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 1406457205/09/08 75 05/09/08إلتحاق بالزوجبن ساسي ليلى 16126C)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1407413305/09/08 75 05/09/08ام ابرارج 04061Nمزدوجعين جمعة

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاون 1406446105/09/08 73 05/09/11بن عيدة الهام 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاون 1368691407/09/04 69 04/09/12نوار سراج الندلسي 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس 1549344702/09/09 69 02/09/11امين بطاهير 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 1549841202/09/09 69 05/09/11هودى  اوجيل 15454Xمزدوجلولجة

إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 1549842202/09/09 69 05/09/11سهام  اوجيل 15454Xمزدوجلولجة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

إقليم: بركانالنتصارإقليم: شفشاون 1551135301/01/10 69 14/09/11سكاكني حكبمة 04459

W

مزدوجلعثامنة

إقليم: الحسيمةالنكورإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1579732402/09/10 69 02/09/10أشهبار نور الدين 06499N)مزدوجبني بوعياش )البلدية

إقليم: بركانتغاسروتإقليم: شفشاونم/م اصفارن 15804471102/09/10 69 02/09/10زكرياء القاسمي 04558Dمزدوجتافوغالت

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاون

_الدردارة

إقليم: شفشاون 1406455305/09/08 67 02/09/10بنسعيد أسية 06218Hمزدوجالدردارة

عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: شفشاونم/م اصفارن 1550696301/01/10 67 01/01/10فتيحة كريم 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: شفشاونم/م كرداد 1579945502/09/10 65 05/09/11انوار االزهراوي 02235Dمزدوجعين بوعلي

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعيرإقليم: شفشاون

تمارة
1549570402/09/09 64 02/09/09لحس ا ولد حادة 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: المضيق - خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

الفنيدق
1551070201/01/10 63 02/09/10نزهة الصابونجي 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: شفشاونم/م تاسيفت 1400907215/09/05 61 02/09/15نادية الصادقي 01241Yمزدوجالسهول

إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: شفشاونم/م كرداد 1580347502/09/10 61 04/09/12ياسين الحسناوي 22718Tمزدوجلعثامنة

م/م بني عمران 

_اشوكان

إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: شفشاون 1582712405/09/11 61 05/09/11عينة عزيز 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: شفشاونم/م متاع 15836791005/09/11 61 05/09/11امال  الحجاجي 20077Xمزدوجدار بلعامري

م/م الفقيه المودن 

_علوي

عمالة: مكناسادريس الولإقليم: شفشاون 1580559102/09/10 60 02/09/10إلتحاق بالزوجةم المكاري 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1580116802/09/10 59 02/09/10بعيادي زهير 06525Sمزدوجسنادة

م/م الفقيه المودن 

_علوي

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: شفشاون 1580842302/09/10 59 02/09/10ابراهيم حسان 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: شفشاونم/م أمكري 945476225/10/79 58 02/09/16منانة العشاش 05845Cمزدوجسوق الطلبة

إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: شفشاونم/م المصلى 1581569102/09/10 57 03/09/13عبد الرزاق الطيبي 04462Zمزدوجمداغ
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاونم/م بني عشير

_الدردارة

إقليم: شفشاون 1582213502/09/10 57 03/09/13ياسين ميمون 06218Hمزدوجالدردارة

إقليم: شفشاونم/م العشايشإقليم: شفشاونم/م كرداد 15819291002/09/10 55 05/09/11يوسف الدهبي 06165Aمزدوجالدردارة

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م متاع

تازة

إقليم: شفشاون 1550545101/01/10 54 01/01/10حبشا ن عزيزة 06158Tمزدوجباب تازة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: شفشاون 1682527504/09/12 53 04/09/12  الدليمي وداد 14946Vمزدوجثكنة

إقليم: طاطاام الكردانإقليم: شفشاونم/م أولسن 1682706404/09/12 53 04/09/12البورخيسي يوسف 15991Fمزدوجأم الكردان

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: شفشاونم/م تفزة 1684048504/09/12 53 04/09/12عمر واحدي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: شفشاونم/م تفزة 1684497304/09/12 53 04/09/12يوسف زينون 12090Rمزدوجبني زرنتل

عمالة: المضيق - عين شوفوإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

الفنيدق
1550929101/01/10 52 04/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة بوركي 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: شفشاونم/م أناري 1582621105/09/11 52 28/11/11إلتحاق بالزوجةخالد أبرشان 05631Vمزدوجدار بني قريش

مدرسة العلمة عبد الرحمان إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

الكتاني

عمالة: سل 1583599505/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجخديجة التاغي 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: شفشاونم/م تيمارت 1584806105/09/11 52 05/09/11أمال صلحي 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاون

_المودين

إقليم: شفشاون 173001116/09/82 51 15/09/11سعيد حميمو 06182Uمزدوجبني صالح

عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: شفشاونم/م القلعة 1549193202/09/09 51 26/09/11إلتحاق بالزوجامل أوباه 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م بني هليل

_سطيحة

إقليم: شفشاون 1549380602/09/09 51 05/09/11حميد الموزيط 06286Gمزدوجاسطيحة

إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: شفشاونم/م المصلى 1550038101/01/10 51 03/09/13بوريش فتيحة 04500Rمزدوجمداغ

إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 1580304702/09/10 51 04/09/12  الدرمون هشام 04685S)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالفتحإقليم: شفشاونم/م أ مول 1582784605/09/11 51 05/09/11فاطمة عيطوش 14682H مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - كدانةإقليم: شفشاونم/م تسكالة

الفنيدق
15829921105/09/11 51 05/09/11نوال بقالي 05522Bمزدوجعليين

إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: شفشاونم/م لهرى 1583078205/09/11 51 19/10/11خالد بنشامس 02355Jمزدوجعين تمكناي

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدإقليم: شفشاونم/م أ مول 1583236505/09/11 51 05/09/11رشيدة بورحي 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: شفشاونم/م أولسن 1583369305/09/11 51 05/09/11الدراز م 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: ميدلتايت موليإقليم: شفشاون 1584115905/09/11 51 05/09/11سعيد امهوي 11925Lمزدوجزايدة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: شفشاون 1584702505/09/11 51 05/09/11إلياس رحيوي 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 1584749205/09/11 51 05/09/11إلتحاق بالزوجسعيدة ريكا 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م إشرحان 1585174109/12/11 51 29/12/11مسباق بوغابة 15288Sمزدوجالعوامة

م/م موسى بن نصير 

_بني دركول

إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: شفشاون 1681380405/09/11 51 05/09/11محفوظي مريم 09392H مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شفشاونم/م العشايشإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 1405933918/02/08 50 02/09/16فاطمة  وعاموا 06165Aمزدوجالدردارة

إقليم: شفشاونم/م العشايشإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 14059401018/02/08 50 02/09/16لطيفة وعاموا 06165Aمزدوجالدردارة

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاونم/م بني عشير

_الدردارة

إقليم: شفشاون 1551163201/01/10 48 02/09/14زهور الطاهري 06218Hمزدوجالدردارة

إقليم: إفرانعين الحنوشإقليم: شفشاونم/م القوب 1582792105/09/11 47 02/09/15حسن أجبلي 10688Sمزدوجتيزكيت

م/م الحسن الوزان 

_أمتار

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: شفشاون 1684026404/09/12 46 02/09/14النوح ميمون 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: شفشاونم/م مواس

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
15499061101/01/10 45 03/09/13البقالي عادل 05541Xمزدوجبليونش

إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 1681936104/09/12 45 04/09/12إلتحاق بالزوجعياد ثورية 06314Mمزدوجتلمبوط

عمالة: المضيق - قاسم أمينإقليم: شفشاونم/م كرداد

الفنيدق
1683880104/09/12 45 04/09/12إلتحاق بالزوجمصباح شيماء 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: شفشاون

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
17172581103/09/13 45 03/09/13حياة بوعزيز 05541Xمزدوجبليونش

إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاونم/م احمداشن 1717277903/09/13 45 03/09/13حسناء بودشار 05449Xمزدوجعين لحصن

إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: شفشاونم/م تمريخت 1717483603/09/13 45 هناء الشرقاوي 

الدقاقي

03/09/13 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: شفشاونم/م أساكي

الخطاب

إقليم: فحص - انجرة 1717821703/09/13 45 03/09/13نجــوة العساتي 05462Lمزدوجأنجرة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 1718375603/09/13 45 03/09/13مينة اوزيون 10986Rمزدوجقصيبية

عمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازيإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 1718433103/09/13 45 03/09/13نجاة قائدي 21511F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: شفشاون 1718791103/09/13 45 03/09/13مريم المدن 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: شفشاون 1718796603/09/13 45 03/09/13محسن اسيا 15805Dمزدوجواد الجمعة

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو

_الدردارة

إقليم: شفشاون 15800481003/09/10 44 هناء بن زروق 

البرنوصي
03/09/12إلتحاق بالزوج 06218Hمزدوجالدردارة

إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: شفشاونم/م أمكري 1584289705/09/11 44 02/09/16بوشرة لبزمي 11642Dمزدوجأيت اسحاق

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: شفشاون 1682927204/09/12 44 04/09/14اسماعيل المرابط 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: شفشاون 1684376104/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوج اميمة الطاهري 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

م/م علل بن عبد ا 

_باب تازة

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: شفشاون 1583901305/09/11 43 03/09/13ليلى الفرون 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 1585024105/09/11 43 03/09/13سناء اعزاير 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: شفشاونم/م لهرى 1681850104/09/12 43 04/09/12المصطفى عمار 18187T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار

الحجري

إقليم: العيون 1682480104/09/12 43 04/09/12داعنون يوسف 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: شفشاونم/م إجافن 1682786104/09/12 43 04/09/12هدى الحاكمي 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاون 1682993404/09/12 43 04/09/12اليونسي خولة 05449Xمزدوجعين لحصن

المدرسة البتدائية  إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر

الخوارزمي

إقليم: بوجدور 1683129104/09/12 43 04/09/12م الرمنات 26029S)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: شفشاونم/م بني غفار 1683373504/09/12 43 04/09/12سكينة   هنينو 15435Bمزدوجسيدي العابد

إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 1683397204/09/12 43 04/09/12عبد المجيد حيون 11309Sمزدوجالصفاصيف

م/م عقبة بن نافع 

مركزية _لمدينة

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية اعواذنإقليم: شفشاون 1683592404/09/12 43 04/09/12خليلي يونس 12293L)مزدوجالناضور )البلدية

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

عمالة: المضيق - الكوفإقليم: شفشاون

الفنيدق
1683678304/09/12 43 04/09/12لشقر عبد الله 05519Yمزدوجعليين

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: شفشاونم/م أناري

الفنيدق
1683776404/09/12 43 04/09/12نجيب لوطفي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: شفشاون 1684033604/09/12 43 04/09/12زهور نصيلي 10987Sمزدوجقصيبية

إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 1684359104/09/12 43 فاطمة الزهراء 

اسويطط

02/09/15 15476

W

مزدوجبني سنوس

إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 1684360104/09/12 43 02/09/15سعاد اسويطط 15476

W

مزدوجبني سنوس

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: شفشاونم/م جنان النيش

تمارة
1584846705/09/11 40 02/09/14عبد الوهاب السحيمي 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1682929604/09/12 40 02/09/16المرابطي فيصل 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 1684221704/09/12 40 02/09/16يوسف رزوم 14839Dمزدوجانويرات

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: شفشاون 1716979103/09/13 40 03/09/13عائشة اسرام 11714Gمزدوجاكلموس

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: شفشاون 1718464803/09/13 40 03/09/13كلو خديجة 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

عمالة: المضيق - ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق
1716744502/09/13 39 02/09/15فاتن اكليلح 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م أبو بكر الصديق إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب

البتدائية

إقليم: فحص - انجرة 1716944603/09/13 39 02/09/15نوال أواغي 05470Vمزدوجأنجرة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م أبو بكر الصديق إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب

البتدائية

إقليم: فحص - انجرة 1716950603/09/13 39 02/09/15مليكة اولدبوقديد 05470Vمزدوجأنجرة

عمالة: المضيق - عقبة بن نافعإقليم: شفشاونم/م أعرقوب

الفنيدق
1717033103/09/13 39 02/09/15البغديدي مريم 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: شفشاونم/م بني هليل

تمارة
1717901203/09/13 39 02/09/15المستي صوفية 01350Sمزدوجصباح

م/م الفقيه المودن 

_علوي

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: شفشاون

الفنيدق
1581290502/09/10 38 02/09/14عبد ا نورو 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: القنيطرةهناكإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 15845231105/09/11 38 03/09/13 حمدون المصطفى 10895Sمزدوجبنمنصور

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: شفشاونمدرسة أولد بن علل

الفنيدق
1682661504/09/12 38 26/12/16البدراوي مريم 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

إقليم: تطوانابن الروميإقليم: شفشاون 1682815104/09/12 38 02/09/16يوسف الحسني 05636Aمزدوجبني سعيد

إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 17196321002/09/14 38 02/09/14نبيلة عبد الوهاب 05449Xمزدوجعين لحصن

إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 17198641102/09/14 38 02/09/14عسو هند 11637Yمزدوجأيت اسحاق

إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1720031202/09/14 38 02/09/14بن يرمق مالعربي 05946Mمزدوجالساحل

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: شفشاون

الفنيدق
1720077302/09/14 38 02/09/14ادريس بن سباحو 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: شفشاونم/م اسوكا

الفنيدق
1720167302/09/14 38 02/09/14بوخيمة عبد الفتاح 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: شفشاونم/م مختار 1720192402/09/14 38 02/09/14جميلة بونوار 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتايت شاعوإقليم: شفشاونم/م أولسن 1720238802/09/14 38 02/09/14خديجة ابريك 11347Hمزدوجمعازيز

إقليم: تطوانالحمراء - الرينفيإقليم: شفشاونم/م احمداشن 17202901002/09/14 38 02/09/14أسية الشلف 05561Uمزدوجالحمراء

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

عمالة: المضيق - بني مزالةإقليم: شفشاون

الفنيدق
1720310402/09/14 38 02/09/14عادل اشقوندة 05440Mمزدوجبليونش

إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 1720411102/09/14 38 02/09/15نعيمة العابد 19323Cمزدوجلهري
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 17204561102/09/14 38 02/09/14عبد الوهاب العيادي 11637Yمزدوجأيت اسحاق

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: شفشاونم/م بني يجل

تمارة
1720480502/09/14 38 02/09/14لطيفة البناني 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: شفشاونم/م تفزة 1720495902/09/14 38 02/09/14رجاء  البليلي 02224Sمزدوجالوادين

عمالة: الميةسهام 1إقليم: شفشاونم/م إجافن 1720583102/09/14 38 02/09/14حسناء الحميدي 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: وزانم م سيدي بوصبرإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 1720697102/09/14 38 02/09/14سارة المجدوبي 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

عمالة: المضيق - خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م أ مول

الفنيدق
1720858702/09/14 38 02/09/14عزيز الطويل 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: شفشاونم/م متاع 1721037202/09/14 38 فاطمة الزهراء  

الحراق

02/09/14 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: شفشاون 1721061402/09/14 38 02/09/14حجيج م 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م لهرى

مرس السلطان
1721288102/09/14 38 02/09/14نعيمة لخضر 01525G مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: شفشاون 1721378802/09/14 38 02/09/14مقاش ياسمين 02187Bمزدوجلعجاجرة

إقليم: القنيطرةهناكإقليم: شفشاونم/م تمريخت 17216431102/09/14 38 02/09/14سناء أوعتاني 10895Sمزدوجبنمنصور

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م أملوك 1721682502/09/14 38 02/09/14أناس الرمال 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: شفشاون 1721696802/09/14 38 رضى عبد ا 

الدريسي

02/09/14 04065Tمزدوجعين جمعة

عمالة: الميةمجموعة مدارس واركوإقليم: شفشاونم/م أ مول 1721888202/09/14 38 02/09/14م التويجري 01742Tمزدوجالشللت

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

إقليم: تطوانابن الروميإقليم: شفشاون 1580299302/09/10 37 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الله ضرضوري 05636Aمزدوجبني سعيد

عمالة: طنجة - أصيلابرييشإقليم: شفشاونم/م بني عشير 1582679705/09/11 37 02/09/15أفتاتي رابحة 15256Gمزدوجأقواس برييش

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م كرداد

تازة

إقليم: شفشاون 1583140905/09/11 37 02/09/15إلتحاق بالزوجةبوعجاجي خالد 06158Tمزدوجباب تازة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شفشاونمدرسة سليمان الحواتإقليم: شفشاونم/م دار أقوباع 1682806704/09/12 37 تبادلإلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة الحراق 01/09/14 05998U)مزدوجشفشاون )البلدية

إقليم: تطوانابن الروميإقليم: شفشاونم/م بني غفار 1550687101/01/10 36 02/09/16حسن كلطي 05636Aمزدوجبني سعيد

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: شفشاون 1583577205/09/11 36 02/09/14فؤاد المؤدن 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: شفشاونم/م العشايش 1682938204/09/12 36 02/09/14زينب المودن 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1716647103/09/13 36 02/09/16معاد أعراب 06274Uمزدوجبني بوزرة

إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 1716684503/09/13 36 02/09/16بشرى أبلط 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م أبو بكر الصديق إقليم: شفشاونم/م متاع

البتدائية

إقليم: فحص - انجرة 1717138903/09/13 36 02/09/16رشيدة بن قاسم 05470Vمزدوجأنجرة

إقليم: خنيفرةابضغيغإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1717922503/09/13 36 02/09/16عبد الحفيظ المساوي 11662Aمزدوجتيغسالين

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: شفشاون 1718539103/09/13 36 02/09/16فاطمة لبيس 11017Zمزدوجمساعدة

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

_سطيحة

إقليم: شفشاون 1718733101/09/13 36 02/09/16مفتاح يوسف 06286Gمزدوجاسطيحة

م/م أبو بكر الصديق إقليم: شفشاونم/م أعرقوب

البتدائية

إقليم: فحص - انجرة 1718759603/09/13 36 02/09/16فاطمة مزين 05470Vمزدوجأنجرة

إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 17168561103/09/13 35 03/09/13زهرة عكي 02390Xمزدوجاغزران

عمالة مقاطعات عين النابغةإقليم: شفشاونم/م إشرحان

السبع الحي الم
1716967103/09/13 35 03/09/13نزهة عرود 01604T)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: شفشاونم/م اصفارن 1716971103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجكوتر عسي 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: بولمانلقصابي المركزإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 1716972303/09/13 35 03/09/13أسناي الحسين 07950Rمزدوجالقصابي  ملوية

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

عمالة: الميةزناتةإقليم: شفشاون 1717098203/09/13 35 03/09/13مريم بلباه 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: شفشاونم/م تغسوان

باها
1717166303/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجالسعدية بنداحي 05179Dمزدوجأيت عميرة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 1717711103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجهند البزازي 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: شفشاونم/م بني بشار

تمارة
1717920203/09/13 35 03/09/13الموريد عبد الواحد 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة البتدائية م إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر

الحداوي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1718175103/09/13 35 03/09/13زينب غصان 01832R)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاون

_سطيحة

إقليم: شفشاون 1718391103/09/13 35 03/09/13حكيمة جعوان 06286Gمزدوجاسطيحة

عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 1718465103/09/13 35 03/09/13زهرة قرباش 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: شفشاونم/م تمريخت 17200511102/09/14 35 16/09/15م ابن الدبودي 10902Zمزدوجبنمنصور

عمالة: الميةسهام 1إقليم: شفشاونم/م إجافن 1720093102/09/14 35 02/09/15اشرف برزوق 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: شفشاونم/م كرداد 1584155905/09/11 34 02/09/16جلف خديجة 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائيةإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1584985105/09/11 34 02/09/16نفيع الزيدي 15322Dمزدوجملوسة

إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: شفشاونم/م تارغة 1585015205/09/11 34 02/09/16زوان نجيب 14837Bمزدوجانويرات

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: شفشاون 1683754504/09/12 33 02/09/15م لهلل 05938Dمزدوجالساحل

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: شفشاون

الغزولي

عمالة: سل 1720181702/09/14 32 02/09/16مصطفى بومردود 01259Tمزدوجعامر

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

المدرسة البتدائية م إقليم: شفشاون

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1720567102/09/14 32 02/09/16رشيد الحداد 01633Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

م/م الحسن الوزان 

_أمتار

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: شفشاون 1721331102/09/14 32 02/09/16عبد الوهاب ليه 05747

W

مزدوجالعوامرة

م/م الحسن الوزان 

_أمتار

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: شفشاون

الفنيدق
1721395502/09/14 32 02/09/16منصوري رضوان 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: شفشاون

الغزولي

عمالة: سل 1721567102/09/14 32 02/09/16المهدي اومغار 01259Tمزدوجعامر

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

عمالة: المضيق - ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق
1751795502/09/15 31 02/09/15سناء اعافر 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

عمالة: المضيق - ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق
1751796702/09/15 31 02/09/15هناء أعافر 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 17518511002/09/15 31 02/09/15حسنا ء ابوالنعيم 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

إقليم: تطوان1بني وسيمإقليم: شفشاون 1751855202/09/15 31 02/09/15م رضا عبريزة 05588Yمزدوجالسحتريين

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: شفشاونم/م ترزات 1752033202/09/15 31 02/09/15م امارير 14908Dمزدوجباب تيوكا

إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م تغسوان 1752045602/09/15 31 02/09/15خديجة عمار 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوانابن الروميإقليم: شفشاونم/م تازخت 1752072202/09/15 31 02/09/15حسناء الركيك 05636Aمزدوجبني سعيد

م/م الحسن الوزان 

_أمتار

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيلإقليم: شفشاون 1752161102/09/15 31 02/09/15دنيا بغزاوي 07620Gمزدوجبني وكيل

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

الفنيدق
1752429102/09/15 31 02/09/15حسناء الشعيري 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: شفشاون 1752438602/09/15 31 02/09/15سميرة شقوري 08160Uمزدوجشتوكة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: شفشاون 1752521202/09/15 31 02/09/15وفاء الدرقاوي 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

عمالة: المضيق - عقبة بن نافعإقليم: شفشاون

الفنيدق
17526201002/09/15 31 اسماء البقالي 

العساوي

02/09/15 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديإقليم: شفشاونم/م بورد 1752721102/09/15 31 02/09/15فاطمة الزهرة الجيدي 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: شفشاون

الفنيدق
1752742202/09/15 31 02/09/15سارة الخبازي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: بركانتغاسروتإقليم: شفشاونم/م اصفارن 17527901102/09/15 31 02/09/15سناء المستعد 04558Dمزدوجتافوغالت

عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: شفشاونم/م بني هليل 1752819102/09/15 31 02/09/15هناء اليعقوبي 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م متاع 1752825502/09/15 31 02/09/15حفيظة العبودي 05591Bمزدوجبني يدر

إقليم: تطوان1بني وسيمإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 1752858602/09/15 31 02/09/15زينب المخرشف 05588Yمزدوجالسحتريين
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: شفشاون 1752861702/09/15 31 02/09/15صلح الدين  المومن 01250Hمزدوجعامر

إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 1752963202/09/15 31 02/09/15فاطمة كاسم 18438Rمزدوجكيكو

إقليم: العرائش مدرسة أولد اجميلإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 1753027502/09/15 31 02/09/15كنزة حميدي 05838Vمزدوجالسواكن

إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 1753043102/09/15 31 02/09/15أحمد حربال 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: شفشاون 1753154102/09/15 31 02/09/15سناء اجرايدي 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: شفشاونم/م إجافن

الفنيدق
1753190302/09/15 31 02/09/15كوثر المرابط 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 1753286902/09/15 31 02/09/15مريم لغشمي 09542

W

مزدوجبني ام سجلماسة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

م/م بني حلو السفلى إقليم: شفشاون

البتدائية

إقليم: فحص - انجرة 1753297302/09/15 31 02/09/15جميلة لحميمي 05463Mمزدوجأنجرة

إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: شفشاونم/م أملوك 1753301102/09/15 31 02/09/15يوسف الحنوني 14787Xمزدوجلمرابيح

إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مختار 1753340802/09/15 31 فاطمة الزهراء 

الحفرة

02/09/15 19308Lمزدوجاجوامعة

إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1753480202/09/15 31 02/09/15إكرام المرابط 05938Dمزدوجالساحل

عمالة: المضيق - كدانةإقليم: شفشاونم/م أ مول

الفنيدق
1753507102/09/15 31 02/09/15م انياكي 05522Bمزدوجعليين

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: شفشاون 1753522102/09/15 31 02/09/15ليلى والعالي 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: شفشاون 1753665402/09/15 31 02/09/15فدوة الرهونيش 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوان1بني وسيمإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 1753738602/09/15 31 02/09/15عبدالله السباعي 05588Yمزدوجالسحتريين

عمالة: مكناسكرمتإقليم: شفشاونم/م مواس 1753841802/09/15 31 02/09/15ليلى توزاني 03849Hمزدوجوليلي

عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 1753878202/09/15 31 02/09/15كوثر الزين 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شفشاونم/م دار أقوباعإقليم: شفشاونمدرسة سليمان الحوات 1582009102/09/10 30 تبادلالكحيل العياشي 02/09/17 06166Bمزدوجالدردارة

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: شفشاونمدرسة أولد بن علل

الفنيدق
1681623504/09/12 30 21/09/16ابراهيم أبو محلي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: شفشاونم/م تارغة 1682887204/09/12 30 02/09/16عبد العالي المعلمي 14837Bمزدوجانويرات

إقليم: تطوانبطارةإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1684440404/09/12 30 02/09/16توفيق التجكاني 05563

W

مزدوجالحمراء

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: شفشاون 1717479303/09/13 30 03/09/13عبد الرحيم أشرشني 14948Xمزدوجثكنة

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

الفنيدق
1719201303/09/13 30 02/09/16م الصغيار 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: إفرانواد مغرةإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 1719919402/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجةم بالديق 10715

W

مزدوجتيكريكرة

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينإقليم: شفشاونم/م مختار 1717884203/09/13 29 04/09/15إلتحاق بالزوجةعثمان المقريني 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: اليوسفيةزاوية حرمة ا المركزيةإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 1718017603/09/13 29                             

هلل المنجاوي

02/09/15 13805Eمزدوجالكنتور

م/م الحسن الوزان 

_أمتار

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: شفشاون 1719371703/09/13 29 02/09/15إلتحاق بالزوجسماح الزياني 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسموساوةإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 17217801102/09/14 29 06/09/17سعيدة سبيباح 03855Pمزدوجمغاصيين

عمالة: المضيق - مدرسة أنوالإقليم: شفشاونم/م تاسيفت

الفنيدق
1681972204/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء عزوز 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: شفشاون 1718020803/09/13 28 02/09/15م المتنبي 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: شفشاون 1719686402/09/14 28 02/09/14مرية أغربي 19941Zمزدوجالقصر المجاز

إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: شفشاونم/م ترزات 1719791402/09/14 28 02/09/14عبد الغني امحروش 11701Tمزدوجاكلموس

م/م موسى بن نصير 

_بني دركول

إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: شفشاون 1720367102/09/14 28 02/09/14حسناء ديوري 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1720371502/09/14 28 02/09/14سيدي م دودار 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزيةإقليم: شفشاونم/م زدمت 1720534902/09/14 28 02/09/14نادية الفحم 13784Gمزدوجاسبيعات

إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 1720544302/09/14 28 02/09/14ابو  بكر الغياتى 04197Lمزدوجتامشاشاط

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: شفشاون

الفنيدق
1720886302/09/14 28 02/09/14فاظمة فانيدي 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1720891602/09/14 28 02/09/14م فرشاخ 11659Xمزدوجتيغسالين

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: شفشاون 1721012402/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةم حميمز 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

عمالة: المضيق - علل بن عبد اإقليم: شفشاون

الفنيدق
1721170202/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةكواز عبد الناصر 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: شفشاون 1721252102/09/14 28 02/09/14أمينة لشكر 01250Hمزدوجعامر

إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: شفشاونم/م اصفارن 1721356102/09/14 28 02/09/14م معقول 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 1721405702/09/14 28 02/09/14م مسعود 01234Rمزدوجالسهول

إقليم: مديونةطارق بن زيادإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 1721449102/09/14 28 02/09/14خديجة معلل 26381Zمزدوجالمجاطية أولد الطالب

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: شفشاون 17214791202/09/14 28 02/09/14موسي  لطيفة 01234Rمزدوجالسهول

إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 1721535302/09/14 28 02/09/14وفاء النويصر 11309Sمزدوجالصفاصيف

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 17218901002/09/14 28 02/09/14التومي صباح 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 1753396102/09/15 28 02/09/16إيمان مرزوق 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: شفشاونم/م بورد

الغزولي

عمالة: سل 17534401102/09/15 28 02/09/15مريم المقدم 01259Tمزدوجعامر

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: شفشاونم/م تاسيفت

الفنيدق
1682744304/09/12 27 06/09/17الغازي م 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م مختار 1581644802/09/10 26 02/09/16ابراهيم الزرغيلي 05591Bمزدوجبني يدر
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

مدرسة سيدي عبد ا بن إقليم: شفشاون

حسون

عمالة: سل 1682906204/09/12 26 06/09/17إلتحاق بالزوجنجلء المنصوري 20905X)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: شفشاونم/م ترينيس 1717205303/09/13 26 02/09/16بنطويلة كمال 08171Fمزدوجشتوكة

عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1717626103/09/13 26 02/09/16إلتحاق بالزوجةالعبوي عثمان 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 1717681103/09/13 26               الحسين 

العزابي
02/09/16إلتحاق بالزوجة 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: شفشاونم/م القوب

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
17183821203/09/13 26 02/09/16إطوبان رجاء 05541Xمزدوجبليونش

عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 1718827403/09/13 26 02/09/16عبد الحميد المسياف 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: شفشاونم/م ترينيس 1584476205/09/11 24 02/09/16عمر محداش 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: شفشاونم/م ترينيس

الفنيدق
1717134203/09/13 24 02/09/16بن هميج سعيد 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: شفشاون 1717471203/09/13 24 02/09/16عدنان الشكلي 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: شفشاون 17176691003/09/13 24 02/09/16فؤاد العريبي 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

إقليم: تطوانإخداشنإقليم: شفشاون 1717867803/09/13 24 02/09/16القريشي الصديقي م 21303Eمزدوجالسحتريين

عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: شفشاونم/م ترينيس 1717910103/09/13 24 02/09/16المحمادي حسن 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: شفشاون 1718063103/09/13 24 02/09/16عبد السامع الرزكوني 11017Zمزدوجمساعدة

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: شفشاونم/م المصلى 1718186203/09/13 24 02/10/16العربي اكويز 05754Dمزدوجالعوامرة

إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م بورد 1718328103/09/13 24 02/09/16الياس اعبكريما 06299

W

مزدوجتزكان

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: شفشاون 1720279102/09/14 24 فاطمة الزهراء 

شريف

02/09/14 11076Nمزدوجبني مالك

إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: شفشاونم/م تفزة 1721701902/09/14 24 06/09/16ابراهيم رجى فال 02224Sمزدوجالوادين
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: شفشاون 1910872101/01/17 24 06/09/16لطيفة عبلوي 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: شفشاونم/م اسوكا

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1910929101/01/17 24 06/09/16خالد أغبالو 05541Xمزدوجبليونش

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: شفشاونم/م إموكان

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1910937401/01/17 24 06/09/16سهام أحدار 05541Xمزدوجبليونش

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

إقليم: تطوانإخداشنإقليم: شفشاون 1911034801/01/17 24 06/09/16ايمان عللي 21303Eمزدوجالسحتريين

إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: شفشاونم/م إموكان 1911092901/01/17 24 06/09/16فدوى عركوب 02198Nمزدوجسيدي داود

إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: شفشاونم/م ترزات 1911096401/01/17 24 06/09/16ارقيبي أمينة 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: شفشاون 1911107601/01/17 24 06/09/16إيمان أسمر 14908Dمزدوجباب تيوكا

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

إقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائيةإقليم: شفشاون 1911116901/01/17 24 06/09/16هند العطيطر 15305Kمزدوجالقصر الصغير

إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: شفشاونم/م دكالة 1911133201/01/17 24 06/09/16فاطمة عزيزي 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 1911184101/01/17 24 06/09/16منار برودي 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمحليمة السعديةإقليم: شفشاونم/م دكالة 1911194101/01/17 24 06/09/16ازهور بجى 14760Tمزدوجسيدي اعمر الحاضي

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: شفشاونم/م تازخت

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1911195101/01/17 24 06/09/16مونية البقالي 25772M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

مجموعة مدارس دار إقليم: شفشاون

العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 1911196301/01/17 24 06/09/16خديجة بلعادل 14887Fمزدوجدار العسلوجي

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: شفشاونم/م أولسن 1911231101/01/17 24 06/09/16بن موسى بشرى 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م أولسن 1911236201/01/17 24 06/09/16سارة ابن الطالب 05602Nمزدوجابغاغزة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: شفشاون 1911254401/01/17 24 06/09/16خديجة بنعزوز 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 1911267801/01/17 24 06/09/16سكينة بنقدور 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م فاطمة الزهراء- أيـت إقليم: شفشاونم/م تلمزالة

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
19112731201/01/17 24 06/09/16مليكة بنمر 04907Hمزدوجازيار

إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: شفشاونم/م ترزات 1911434601/01/17 24 06/09/16جميلة بوزروات 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: شفشاونم/م مواس 1911517301/01/17 24 06/09/16هند دحو 14516Cمزدوجكيسر

إقليم: تطوانم.م هباطةإقليم: شفشاونم/م أملوك 1911518201/01/17 24 06/09/16كوثر الدحمان 05493Vمزدوججبل لحبيب

إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: شفشاونم/م دكالة 1911530301/01/17 24 06/09/16حنان داودي 14822Kمزدوجالخنيشات

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: شفشاون

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي سليمان 1911589301/01/17 24 06/09/16سعيدة العكابي 10981Kمزدوجالصفافعة

عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 1911620301/01/17 24 06/09/16كوثر العاطفي 15288Sمزدوجالعوامة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: شفشاونم/م أزغار 1911672801/01/17 24 06/09/16رشيدة الحبري 10986Rمزدوجقصيبية

إقليم: سيدي قاسمحليمة السعديةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 1911676101/01/17 24 06/09/16وفاء الحداد 14760Tمزدوجسيدي اعمر الحاضي

إقليم: تطوانابن الروميإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 1911684201/01/17 24 06/09/16سناء الحاجي 05636Aمزدوجبني سعيد

إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1911728901/01/17 24 06/09/16لمياء الخمليشي 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: شفشاون 1911771601/01/17 24 06/09/16لبنى المشتهق 12154Kمزدوجأولد عزوز

إقليم: القنيطرةالفقرةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 1911817301/01/17 24 06/09/16فوزية العدراوي 11065Bمزدوجقرية بن عودة

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: شفشاونم/م إموكان 1911824101/01/17 24 06/09/16فاطمة العمراني 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المركزية الدواغر بهت إقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت

جيللت

إقليم: سيدي سليمان 1911825701/01/17 24 06/09/16كوثر العنبوري 10983Mمزدوجالصفافعة

إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: شفشاونم/م إموكان 1911834801/01/17 24 06/09/16جميلة العزاوي 11733Cمزدوجسيدي لمين

عمالة: الميةالرازيإقليم: شفشاونم/م تلريحان 1911873101/01/17 24 06/09/16رحمة الحفياني 21255Cمزدوجالشللت
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نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف
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الختيار
إنتقال
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بولمانويزغتإقليم: شفشاونم/م احمداشن 1911884301/01/17 24 06/09/16أسماء الحرشي 07967Jمزدوجويزغت

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: شفشاونم/م ترزات 1911894201/01/17 24 06/09/16العساوي سكينة 05727Zمزدوجزوادة

إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: شفشاونم/م أملوك 1911923201/01/17 24 06/09/16فدوى المخرشف 05938Dمزدوجالساحل

إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1911929201/01/17 24 06/09/16حنان المسلم 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1911980201/01/17 24 06/09/16ليلى السباح 05546Cمزدوجتغرامت

إقليم: تطوانإخداشنإقليم: شفشاونم/م أساكي 19119881001/01/17 24 06/09/16الهام الصغير 21303Eمزدوجالسحتريين

إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1912022201/01/17 24 06/09/16مامات الزيدي 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: شفشاونم/م مواس 1912027501/01/17 24 فاطمة الزهراء 

الزحتي

06/09/16 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 1912040501/01/17 24 06/09/16وفاء فانوني 08526Sمزدوجشعيبات

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: شفشاونم/م أناري 1912081201/01/17 24 06/09/16إيمان كرير 10987Sمزدوجقصيبية

المركزية الدواغر بهت إقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة

جيللت

إقليم: سيدي سليمان 1912096301/01/17 24 06/09/16عائشة غزواني 10983Mمزدوجالصفافعة

عمالة: الميةالبراهمةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1912098401/01/17 24 06/09/16سهام قباوي 01719Tمزدوجالشللت

إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 1912107301/01/17 24 06/09/16غزلن كلف 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

الشق
1912125101/01/17 24 فاطمة الزهراء 

حجاوي

06/09/16 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: كلميمم م تكلثإقليم: شفشاونم/م أملوك 1912142401/01/17 24 06/09/16اسماء هماوي 10557Zمزدوجتيكليت

إقليم: العرائشم/م المغرب العربي المركزيةإقليم: شفشاونم/م أساكي 1912167101/01/17 24 06/09/16حنان هيات 05860Uمزدوجعياشة

إقليم: تطوانابن الروميإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1912194101/01/17 24 06/09/16هدى أكرين 05636Aمزدوجبني سعيد
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاونم/م أساكي 1912197101/01/17 24 06/09/16حوسيني فاطمة 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: شفشاون 1912292301/01/17 24 06/09/16رجاء الكامل 14908Dمزدوجباب تيوكا

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1912295301/01/17 24 06/09/16قندروش حنان 12378Dمزدوجبوعرك

إقليم: تاوناتم/م  الرتبةإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1912335101/01/17 24 06/09/16عادل خلوف 15573Bمزدوجالرتبة

إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: شفشاونم/م أزغار 1912397501/01/17 24 06/09/16أسماء لبيض 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار

مسيك
1912450101/01/17 24 06/09/16زينب الصفر 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1912503701/01/17 24 06/09/16شيماء مناف 05747

W

مزدوجالعوامرة

عمالة: المضيق - عين لينإقليم: شفشاونم/م مواس

الفنيدق
1912561501/01/17 24 06/09/16نهى المساري 19291Tمزدوجعليين

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاون 1912598801/01/17 24 06/09/16لمياء محتميد 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1912610601/01/17 24 06/09/16منى منصف 15448Rمزدوجلولجة

إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1912646101/01/17 24 06/09/16اسمهان نامس 15677Pمزدوجعين مديونة

إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 1912695301/01/17 24 06/09/16فاطمة اوباسو 11878Kمزدوجامرصيد

إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: شفشاونم/م أولسن 19128031301/01/17 24 06/09/16فاطمة الزهراء غزيزا 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: شفشاونم/م تلريحان

الشق
1912812101/01/17 24 06/09/16مريم رشدي 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: شفشاونم/م احمداشن 1912815401/01/17 24 06/09/16نعيمة الروكي 02198Nمزدوجسيدي داود

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

المدرسة البتدائية عبد إقليم: شفشاون

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1912868201/01/17 24 06/09/16ليلى سماع 01799E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: شفشاونم/م دكالة 19129001001/01/17 24 06/09/16مريم سقراط 14052Y)مزدوجاولد امراح )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: شفشاونم/م تغسوان 1912986301/01/17 24 06/09/16نهاد زفزاف 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 1913008701/01/17 24 06/09/16ماجدة زركان 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 1913015701/01/17 24 06/09/16فاطمة زجلي 02390Xمزدوجاغزران

إقليم: بولمانايت  بللإقليم: شفشاونم/م أملوك 1913021101/01/17 24 06/09/16نادية زرزر 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 1720082102/09/14 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةخالد بنتومي 15297Bمزدوجالبحراويين

عمالة: المضيق - عبد ا الشفشاونيإقليم: شفشاونم/م ترينيس

الفنيدق
1719725302/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة آيت داود 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرنديإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 1721785102/09/14 22 02/09/16لبنى الصفريوي 14848Nمزدوجسيدي الكامل

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرنديإقليم: شفشاون 1721786102/09/14 22 02/09/16رحمة الصفريوي 14848Nمزدوجسيدي الكامل

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدإقليم: شفشاون 1910916601/01/17 22 06/09/16هشام أفجاي 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: شفشاونم/م أملوك 239844117/09/84 21 02/09/15أحمد زمار 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: شفشاون 15494841102/09/09 21 02/09/16إلتحاق بالزوجموج سناء 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 17522881202/09/15 21 02/09/15عبد الله  بنيحيى 02200Rمزدوجسيدي داود

عمالة: سلمدرسة الصديق بلعربيإقليم: شفشاونم/م متاع 1752291402/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجكوثر برزكون 18596M)مزدوجحصين )المقاطعة

م/م عقبة بن نافع 

مركزية _لمدينة

عمالة: المضيق - بولوازنإقليم: شفشاون

الفنيدق
17523251002/09/15 21 02/09/15ليلى بوفناس 05521Aمزدوجعليين

إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: شفشاونم/م أساكي 1752461202/09/15 21 02/09/15عبد الرحيم شنكاو 06159Uمزدوجباب تازة

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 1752504102/09/15 21 02/09/15دمسيري يوسف 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 1752541402/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوج امال الشيخي 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي بنوراولد بوعنانإقليم: شفشاونم/م أولسن 1752572102/09/15 21 02/09/15طارق العدراوي 08685Pمزدوجسانية بركيك

عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 17526231102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد الصمد البركة 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: شفشاون 1752634101/07/15 21 02/09/15علي البخاري 05946Mمزدوجالساحل

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: شفشاون 1752651502/09/15 21 02/09/15المهدي الغالمي 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الرباطالمام عليإقليم: شفشاونم/م تغسوان 1752740202/09/15 21 فاطمة الزوهرة 

القطاري
02/09/15إلتحاق بالزوج 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

م/م عقبة بن نافع 

مركزية _لمدينة

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: شفشاون

الفنيدق
1752753802/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجيسرى القويضي 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: شفشاون

الفنيدق
17527731002/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجدينة المي 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

عمالة: طنجة - أصيلالحومرإقليم: شفشاون 1752822502/09/15 21 اليملحي فطيمة 

الزهرة

02/09/15 15277Eمزدوجالساحل الشمالي

المركزية المنصور الذهبي إقليم: شفشاونم/م إموكان

اولد بلعيد

إقليم: سيدي سليمان 1752887202/09/15 21 02/09/15نورالدين الراضي 10934Jمزدوجعامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: شفشاونم/م تازخت 1753020102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةادريس حلي 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: شفشاونم/م أساكي 1753026502/09/15 21 02/09/15التهامي حميد ا 06159Uمزدوجباب تازة

م/م عقبة بن نافع 

مركزية _لمدينة

عمالة: طنجة - أصيلسيدي اليمانيإقليم: شفشاون 1753178202/09/15 21 02/09/15فاطمة الزهراء قادري 15212Jمزدوجسيدي اليمني

إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: شفشاونم/م أساكي 1753270302/09/15 21 02/09/15عبد العزيز العروصي 15813Mمزدوجواد الجمعة

إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 1753291602/09/15 21 02/09/15عبد ا الكزيوي 20316Gمزدوجالريصاني

إقليم: الخميساتالملإقليم: شفشاونم/م أساكي 1753323802/09/15 21 02/09/15هيشام لورداني 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1753420302/09/15 21 02/09/15عبدالواحد مصلوحي 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: شفشاون 1753439202/09/15 21 02/09/15عزيز مجاهد 15813Mمزدوجواد الجمعة
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاون 1753454202/09/15 21 02/09/15كوثر موحي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

المدرسة البتدائية المختار إقليم: شفشاون

السوسي

إقليم: العيون 1753596302/09/15 21 02/09/15عبد ا أملعيد 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: شفشاونم/م أغرمالك

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1753642102/09/15 21 02/09/15الرايس كريم 05541Xمزدوجبليونش

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

إقليم: سيدي سليمانالمركزية القريةإقليم: شفشاون 1753657102/09/15 21 02/09/15عبدالله رزقي 11024Gمزدوجأولد حسين

إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: شفشاونم/م إموكان 1753743102/09/15 21 02/09/15بدر الدين سقالي 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م إحجامن 1753848702/09/15 21 02/09/15يوسف يخلف 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

المدرسة الجماعاتية باب 

برد

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: شفشاون 1720903102/09/14 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةمصطفى فاتحي 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: شفشاون 1752273602/09/15 19 02/09/16إلتحاق بالزوجصفاء بنخلة 10925Zمزدوجعامر السفلية

إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م تسكالة 1752382102/09/15 18 02/09/15عبد ا بوردان 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 1752536302/09/15 18 02/09/15الدويب أحمد 05472Xمزدوجأنجرة

إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: شفشاونم/م مختار 1681643804/09/12 17 06/09/17اوساما اشويح 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: شفشاونم/م أ مول 1718649703/09/13 17 05/09/17لويزي المصطفى 14839Dمزدوجانويرات

المدرسة الجماعاتية باب 

برد

إقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائيةإقليم: شفشاون 1753787102/09/15 17 02/09/16إلتحاق بالزوجةطه الدهبي 15305Kمزدوجالقصر الصغير

م/م الحسن الوزان 

_أمتار

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: شفشاون 1683945103/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجحكيمة مصلحي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 1718561103/09/13 15               

لحمامصي   احمد
02/09/16إلتحاق بالزوجة 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 1752080102/09/15 15 06/09/17العسري عبد الرحمان 05652Tمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليإقليم: شفشاون 1752430102/09/15 15 06/09/17رندة الشعيري 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م تاسيفت 1752842602/09/15 15 06/09/17م الحايك 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

إقليم: بولمانتانديت 14إقليم: شفشاون 1753285102/09/15 15 06/09/17سعيد لفقيري 08029Bمزدوجافريطيسة

إقليم: شفشاونم/م العشايشإقليم: شفشاونم/م أمكري 1753582302/09/15 15 سمية أولد عبد 

السلم
02/09/17إلتحاق بالزوج 06165Aمزدوجالدردارة

إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: شفشاونم/م احمداشن 1912062101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجةم فلحي 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: شفشاون 1912664201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجةالنصيري م 10991

W

مزدوجقصيبية

عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: شفشاونم/م كرداد 1584131105/09/11 14 02/09/16جعوان عبد اللطيف 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: شفشاون 1717718203/09/13 14 02/09/16هشام البعير 05821Bمزدوجأولد أوشيح

إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 1717760303/09/13 14 02/09/16م العربي الكنوني 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

إقليم: تطوانإخداشنإقليم: شفشاونم/م مواس 17187291003/09/13 14 02/09/16مشبال م 21303Eمزدوجالسحتريين

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

إقليم: تطوان1بني وسيمإقليم: شفشاون 1719626302/09/14 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الدين ياسين 05588Yمزدوجالسحتريين

عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: شفشاونم/م أولسن 1721914302/09/14 14 02/09/16يوسف ازعيط 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

إقليم: تطوانابن الروميإقليم: شفشاون 1753874102/09/15 14 02/09/17رفيدة الزروالي 05636Aمزدوجبني سعيد

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

إقليم: الخميساتايت مالكإقليم: شفشاون 1758425102/09/16 14 02/09/16عثمان بوخريص 11300Gمزدوجأيت يدين

م/م بني عمران 

_اشوكان

إقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائيةإقليم: شفشاون 1910921101/01/17 14 06/09/16 نعيمة افكاري 05539Vمزدوجالقصر المجاز

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: شفشاون 1911054201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجأسماء أملل 04107N)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: شفشاونم/م تغسوان 1911082901/01/17 14 06/09/16ايمان عنصوري 12165Xمزدوجأيت عمار

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 1911106101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجوفاء عسلون 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1911206601/01/17 14 06/09/16زكرياء بلحوزي 14946Vمزدوجثكنة

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: شفشاونم/م أولسن 1911245101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجكريمة بنعلل 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - أصيل 1911262401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسكينة بن احسين 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاون

_بوزطاط

إقليم: شفشاون 1911305401/01/17 14 06/09/16فاطمة بلل 06171Gمزدوجباب تازة

إقليم: الخميساتالعقادإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 1911363601/01/17 14 06/09/16ماجدة بوكعرارة 11412Dمزدوجبراشوة

إقليم: خنيفرةتاركةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 19114661101/01/17 14 06/09/16حسناء الشراف 11683Yمزدوجكروشن

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

المدرسة البتدائية ابن إقليم: شفشاون

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1911485101/01/17 14 06/09/16سعيد شيباني 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1911538901/01/17 14 06/09/16نزار الدفعة 05479Eمزدوجأنجرة

إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 1911563801/01/17 14 06/09/16م الشهبي 06299

W

مزدوجتزكان

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: شفشاونم/م متاع

تمارة
1911573101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجليلى الدي 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: تطوانإخداشنإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1911584801/01/17 14 06/09/16عبدالسلم العبودي 21303Eمزدوجالسحتريين

إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 1911588401/01/17 14 06/09/16خديجة العفاقي الفلح 05652Tمزدوجزاوية سيدي قاسم

عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: شفشاونم/م أولسن 1911621201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجلبنى العتيقي 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاونم/م أساكي

_الجبهة

إقليم: شفشاون 1911633101/01/17 14 06/09/16فاطمة الزهرة البقالي 06132Pمزدوجمتيوة

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1911702301/01/17 14 06/09/16عبدالجبار الحميدي 05754Dمزدوجالعوامرة

إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1911853301/01/17 14 06/09/16مصطفى الفلح 15300Eمزدوجالبحراويين

إقليم: القنيطرةارزيكاتإقليم: شفشاونم/م أغبال 1911866101/01/17 14 06/09/16م الكواد 11040Zمزدوجعرباوة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 1911868101/01/17 14 06/09/16المعطي الكعاص 14857Yمزدوجارميلت

إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1911882401/01/17 14 06/09/16فاطمة الحوات 11037

W

مزدوجعرباوة

إقليم: خنيفرةوادي الدهبإقليم: شفشاونم/م متاع 1911892101/01/17 14 فاطمة الزهراء 

الدريسي

06/09/16 11625Kمزدوجمولي بوعزة

عمالة: الميةالنسيمإقليم: شفشاونم/م أناري 1911961101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة النور 26900N)مزدوجالمية )البلدية

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: شفشاون 19119651001/01/17 14 06/09/16فاطمة الزهراء إرشيد 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: شفشاونم/م اسوكا

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - أصيل 1912155101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةأحمد حومالك 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: شفشاونم/م أغبال 1912285101/01/17 14 06/09/16عثمان القدميري 11009Rمزدوجدار بلعامري

إقليم: العرائشم/م المغرب العربي المركزيةإقليم: شفشاونم/م أغبال 1912304201/01/17 14 06/09/16م كركري 05860Uمزدوجعياشة

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1912332101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةخالد مروان 08333Gمزدوجالعامرية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعليإقليم: شفشاونم/م أغبال 1912361101/01/17 14 06/09/16نوفل خوية 19779Yمزدوجعامر الشمالية

إقليم: تطوانأزلإقليم: شفشاونم/م إشرحان 1912384801/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةفكري  لعروصي 05621Jمزدوجازل

إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 1912388701/01/17 14 06/09/16يوسف العسيري 06299

W

مزدوجتزكان

م/م ادريس الول 

_أوفاس

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاون

_الجبهة

إقليم: شفشاون 1912404101/01/17 14 06/09/16هدى لشقر 06132Pمزدوجمتيوة

المركزية الدواغر بهت إقليم: شفشاونم/م اسوكا

جيللت

إقليم: سيدي سليمان 1912408101/01/17 14 06/09/16عبدالعالي لكنيص 10983Mمزدوجالصفافعة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

عمالة: طنجة - أصيلالحد القديمإقليم: شفشاون 1912420701/01/17 14 06/09/16الهام لهروم 15260Lمزدوجحد الغربية

إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 1912494701/01/17 14 06/09/16م الماحي 05479Eمزدوجأنجرة

م/م ادريس الول 

_أوفاس

عمالة: سلمدرسة سعد بن أبي وقاصإقليم: شفشاون 1912587101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة مرجان 01187P)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: شفشاونم/م أناري 1912612201/01/17 14 06/09/16مريم موراك 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: شفشاونم/م تلريحان 1912651101/01/17 14 06/09/16حنان الناصر 15233Gمزدوجدار الشاوي

إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوانإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1912666301/01/17 14 06/09/16إبراهيم عماري 11820Xمزدوجأم الربيع

إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 19126871101/01/17 14 06/09/16اعطار لبنى 11678Tمزدوجأيت سعدلي

م/م بني عمران 

_اشوكان

عمالة مقاطعات الدار ابن الروميإقليم: شفشاون

البيضاء أنفا
1912770301/01/17 14 06/09/16سومية رفبق 01399V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: شفشاونم/م العشايشإقليم: شفشاونم/م ترزات 1912820301/01/17 14 06/09/16غريبة صبان 06165Aمزدوجالدردارة

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: شفشاون 1912898101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجخديجة السماتي 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م إموكان 1912905101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجشيماء أسطيري 06303Aمزدوجتاسيفت

إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: شفشاونم/م أملوك 1912918101/01/17 14 فاطمة الزهراء 

الطاهري

06/09/16 14807Uمزدوجتوغيلت

عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1912973501/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة يعقوبي 04038Nمزدوجعين جمعة

إقليم: خريبكةمدرسة السعديةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1913028101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسهام زين الدين 12019N)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: شفشاون 1912374201/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجسكينة العبوز 11620Eمزدوجسيدي لمين

المدرسة الجماعاتية باب 

برد

عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: شفشاون 1721235320/08/14 12 02/09/16أكريتاح أسامة 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عقبة بن نافع 

مركزية _لمدينة

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: شفشاون 1912915201/01/17 12 فاطمة الزهراء 

التاغي

06/09/16 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م المغرب العربي 

_الدردارة

إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: شفشاون 1683856104/09/12 8 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة ماسو 05730Cمزدوجزوادة

إقليم: بولماناسعيدةإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 1752781302/09/15 7 06/09/17المقدم فاطمة 07956Xمزدوجالقصابي  ملوية

إقليم: تطوانالحدادينإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 1720657202/09/14 6 06/09/17الخمليشي نبيل 21304Fمزدوجالسحتريين
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: ورزازات م الخنساءإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 1720267102/09/14 28 02/09/14داوود شكيري 12762

W

المازيغيةورزازات )البلدية(

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: شفشاون 1912307101/01/17 14 06/09/16قرود ابراهيم 12328Z)المازيغيةبن الطيب )البلدية

عمالة: المضيق - ابن النفيسإقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

الفنيدق
89584416/09/95 135 عبد الواحد أولد 

بوشمال
16/09/00أقدمية 12 سنة 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 1173969206/09/00 135 13/09/00أقدمية 12 سنةفاطمة أقدومي 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الدارسةإقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائية 1047015116/09/96 127 06/09/03أقدمية 12 سنةأحمد الطيبي 15169M الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الواقديإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية

السبع الحي الم
1118016116/09/97 121 05/09/04أقدمية 12 سنةليلى شوق 01596J الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 11164461016/09/97 111 06/09/04أقدمية 12 سنةكوليط المناري سعيد 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلالرشادإقليم: فحص - انجرة 1049692116/09/96 107 24/09/07م الوسيني 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 1121659116/09/98 107 عبد السلم الخمسي 

أقريقز
04/09/04أقدمية 12 سنة 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 1368456307/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةلبنى الحبابي 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلمإقليم: فحص - انجرة 1116499116/09/97 105 16/09/10إلتحاق بالزوجةم البقالي الصديقي 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية 1157552116/09/99 101 06/09/06أقدمية 12 سنةم بن دشمي 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلابن حزمإقليم: فحص - انجرة 1116574616/09/97 99 02/09/09م سعيد الخمال 15168L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالزلقةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 92596116/09/95 95 16/09/08إلتحاق بالزوجةعبد ا التجكاني 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أبو بكر الصديق 

البتدائية

عمالة: المضيق - موسى بن نصيرإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
1306938406/09/03 93 05/09/07إلتحاق بالزوجإيمان المنصوري 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر 

بن الخطاب

إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: فحص - انجرة 1116721216/09/97 89 تبادلرشيد بنحمزة 04/09/12 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 1306887606/09/03 89 02/09/09وفاء الخلفاني 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينإقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية 1121626216/09/98 87 16/09/09إلتحاق بالزوجةنور الدين الجرودي 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الداخلةإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 1400000115/09/05 82 07/10/09إلتحاق بالزوجاليونسي خليصة 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م بوعباد السفلى 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلسجلماسةإقليم: فحص - انجرة 1235290106/09/01 79 05/09/11بولعيش انوار 15164G الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل البصيريإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 1237536506/09/01 79 05/09/11مريم الدريسي 18316H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائية 1047379116/09/96 74 02/09/16عبد النبي الخنفري 19308Lمزدوجاجوامعة

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل الداخلةإقليم: فحص - انجرة 1116603116/09/97 70 02/09/15حسن البوزيري 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريسإقليم: فحص - انجرةمدرسة المنار البتدائية 1174146106/09/00 70 02/09/15إلتحاق بالزوجبيجو نوال 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية 1121885116/09/98 62 03/09/14عبد الرحيم المكي 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 1176297106/09/00 62 06/09/10إلتحاق بالزوجسعاد الودغيري 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 1157551116/09/99 60 02/09/14الصروخ الحسن 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 1405633105/09/02 57 02/09/15مصطفى فرطاسي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م أبو بكر الصديق 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: فحص - انجرة 1582003402/09/10 57 04/09/12سعيدة الكلخة 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمجاهدينإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 11739121006/09/00 53 06/09/14إلتحاق بالزوجةعبد المنعم أكزول 15148P طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: فحص - انجرة 1264150313/09/02 53 02/09/16إلتحاق بالزوجحكيمة البقالي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمام الغزاليإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 1045326116/09/96 51 06/09/11عثمان نحاس 15171P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: فحص - انجرة 738825116/09/93 46 06/09/17م البقالي 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل الربيعإقليم: فحص - انجرة 1305772205/09/03 46 02/09/15إلتحاق بالزوجامال امطيو 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 1400378115/09/05 46 06/09/16إلتحاق بالزوجرجاء القدميري 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل الربيعإقليم: فحص - انجرة 1405690118/02/08 46 02/09/14إلتحاق بالزوجبنيعيش لطيفة 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية 56498216/09/94 45 06/09/12إلتحاق بالزوجةحميد أعراب 03917Gمزدوجمجاط

إقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية 1583275105/09/11 45 04/09/12فدوى اشعيب 15305Kمزدوجالقصر الصغير

م/م قصر المجاز 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولإقليم: فحص - انجرة 1406428105/09/08 42 01/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة  بلفاقير 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية 1682864104/09/12 42 03/09/14الزاكي الخمليشي 15320Bمزدوجملوسة

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: فحص - انجرة 1238340206/09/01 40 02/09/16يوسف موهوب 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م عين بوخلفة 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: فحص - انجرة 1305998705/09/03 40 02/09/16بلقائد شفاء 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدإقليم: فحص - انجرة 1367692107/09/04 40 02/09/15سمية الصوفي 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عين بوخلفة 

البتدائية

عمالة: المضيق - ابن النفيسإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
1406304105/09/08 40 02/09/16نجاة عليموسى 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 1585255209/12/11 40 02/09/14إلتحاق بالزوجالمساوي غزلن 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

م/م دهار الخروب 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: فحص - انجرة 1583636105/09/11 39 03/09/13مريم الباطيك 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عين بوخلفة 

البتدائية

عمالة: المضيق - ابن النفيسإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
1548954102/09/09 38 02/09/16حزبوب سفيان 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل  الخلصإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 1399724115/09/05 37 15/09/16إلتحاق بالزوجهناء ديوري 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 1683598104/09/12 37 02/09/15بلل الخمال 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية 1683883104/09/12 37 02/09/15رضوان مطماري 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: فحص - انجرةم/م قصر المجاز البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 1583896105/09/11 36 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة فداوش 05540

W

مزدوجالقصر المجاز
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية 1583101105/09/11 33 02/09/15نعيمة بنموسى 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيانإقليم: فحص - انجرة 1581035102/09/10 31 02/09/15إلتحاق بالزوجالغوازي رجاء 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 1583671105/09/11 30 02/09/16أسية الحداد الصوفي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائية 1583711105/09/11 29 06/09/17حسناء الكنون 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 1584904305/09/11 29 06/09/17هاجر التاقي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: فحص - انجرة 1404766405/09/07 28 02/09/15إلتحاق بالزوجفنيش مريم 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 1582240202/09/10 28 02/09/16إلتحاق بالزوجةكمال النفاخ 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية عمر 

بن الخطاب

إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: فحص - انجرة 1584769705/09/11 28 06/09/17بديعة صابر 11706Yمزدوجاكلموس

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: فحص - انجرة 1585212409/12/11 28 06/09/17الداودي عبد المجيد 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م بوعباد السفلى 

البتدائية

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: فحص - انجرة 1683828104/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجكوثر منعوش 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية 1717695503/09/13 28 02/09/15إلتحاق بالزوجالبقالي اسماء 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 1720628302/09/14 28 02/09/16احمد الجناتي 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل البصيريإقليم: فحص - انجرة 1682742204/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجالغرافي هدى 18316H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية عمر 

بن الخطاب

عمالة: المضيق - ابن النفيسإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
1682766204/09/12 26 06/09/17خديجة الحداد 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م القصر الصغير 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولإقليم: فحص - انجرة 1234700106/09/01 25 02/09/14إلتحاق بالزوجةعثمان بردال 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمحيطإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 1584853305/09/11 25 02/09/16إلتحاق بالزوجبهيجة سليماني 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 1717102103/09/13 25 02/09/16إلتحاق بالزوجزينب بلحاج 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

عمالة: المضيق - علل بن عبد اإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
1717857403/09/13 25 06/09/17ماجدة الخنيسي 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطونيإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 1720603102/09/14 25 02/09/15إلتحاق بالزوجايمان الحسوني 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية عمر 

بن الخطاب

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
1719180403/09/13 24 06/09/17كريمة سكو 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 1911025501/01/17 24 06/09/16عبير العلوي البلغيثي 15501Yمزدوجامكانسة

عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية 1911125701/01/17 24 06/09/16فاطمة الزهرة ايتونة 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهريةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية

البيضاء أنفا
1911205201/01/17 24 06/09/16سكينة  بلحاج 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 1911216101/01/17 24 06/09/16سكينة بامعيزة 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: الميةالبراهمةإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية 1912260201/01/17 24 06/09/16رشيدة جراري 01719Tمزدوجالشللت

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية 1912947401/01/17 24 06/09/16اسماء التمسماني 05751Aمزدوجالعوامرة

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1549065802/09/09 23 06/09/17ياسين قنديل 05541Xمزدوجبليونش

عمالة: طنجة - أصيل  الخلصإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 1683267404/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجلبنى كاسم 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةإقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية 1684337104/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجلبنى السليت 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 1683238104/09/12 22 06/09/16إلتحاق بالزوجأسية فارس 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيإقليم: فحص - انجرة 1584540205/09/11 21 02/09/16إلتحاق بالزوجالغازي نعيمة 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالزياتنإقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية 1681137301/01/12 21 02/09/16إلتحاق بالزوجفوزية الحنطيط 15226Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م القصر الصغير 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: فحص - انجرة 1752175302/09/15 21 06/09/17نهاد بزعروجي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 1752561302/09/15 21 06/09/17وفاء العرج 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م القصر الصغير 

البتدائية

إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: فحص - انجرة 1753087202/09/15 21 06/09/17م ابن يعيش 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلخديجة أم المؤمنينإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 1753367802/09/15 21 06/09/17مها ماهر 15161D الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 1582991105/09/11 19 06/09/17م سعيد البقالي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل البصيريإقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائية 1584855205/09/11 19 06/09/17اسميع فاطمة 18316H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمام مالك بن أنسإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 1684539204/09/12 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم  الزبيري 15186F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة بني واسين 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: فحص - انجرة 1682666704/09/12 17 06/09/17احسا ن البقالي 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 1682829404/09/12 17 06/09/17الحجوجي ياسين 15447Pمزدوجلولجة

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية

السبع الحي الم
1752062102/09/15 17 نجوى اولد الحاج 

احمد
02/09/16إلتحاق بالزوج 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 1752421102/09/15 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةم حلمي الشدادي 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 1912151101/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجنادية حمران 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

م/م دهار الخروب 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينإقليم: فحص - انجرة 1405040105/09/07 15 02/09/16إلتحاق بالزوج  زروني جميلة 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

م/م القصر الصغير 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: فحص - انجرة 1718560103/09/13 15 06/09/17مجدة الحميدي 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م القصر الصغير 

البتدائية

عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: فحص - انجرة 1580245102/09/10 14 02/09/16إلتحاق بالزوجشرنوبي  مريم 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: المضيق - ابن النفيسإقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

الفنيدق
1911897201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجعزيزة القلوبي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 1911922701/01/17 14 06/09/16جهاد المقداد 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوانامرسانإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية 1912199501/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمرية احريبش 05486Mمزدوجسوق القديم

م/م دهار الخروب 

البتدائية

المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: فحص - انجرة

الخطاب

إقليم: فحص - انجرة 1912385801/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجالعروسي الضوية 05462Lمزدوجأنجرة
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إقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية 1912602101/01/17 14 06/09/16نورة مجاهد 15305Kمزدوجالقصر الصغير

م/م عين بوخلفة 

البتدائية

إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرة 1912811301/01/17 14 06/09/16جمال رجام 15300Eمزدوجالبحراويين

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية 1912871601/01/17 14 06/09/16سكينة سرحان 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية 1913020101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجاميمة زري 21702Nمزدوجالبحراويين

م/م أبو بكر الصديق 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: فحص - انجرة 1720377302/09/14 13 06/09/17إلتحاق بالزوجةالدوزي نورالدين 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 1752098302/09/15 11 06/09/17م أزرقان 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 1752309202/09/15 11 06/09/17بوعزيزي عماد 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 1752509802/09/15 11 06/09/17مروان الضاوي 15892Yمزدوجعين لكداح

عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 1752711202/09/15 11 06/09/17اسحاق الدريسي 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 1753705302/09/15 11 06/09/17م السعيدي 24284Vمزدوجحجر النحل

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية 1911636101/01/17 9 06/09/16إلتحاق بالزوجهناء البقالي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م القصر الصغير 

البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليإقليم: فحص - انجرة 1176321906/09/00 7 06/09/17منال الوردي 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائية 1721241202/09/14 7 العمرتي بوسماحة 

عبداللطيف

06/09/17 15305Kمزدوجالقصر الصغير

عمالة: طنجة - أصيلالمجدإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 238339117/09/84 195 16/09/93أقدمية 20 سنةم الخليل البربوشي 20597M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م  أولد سلطان  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائش 377858117/09/90 165 16/09/98أقدمية 20 سنةأحمد السليمي 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م  أولد سلطان  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائش 303255116/09/87 163 16/09/98أقدمية 20 سنةعمر رقادي 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عين معسكر  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة المير مولي رشيدإقليم: العرائش 720946117/09/92 159 16/09/98أقدمية 20 سنةأمال الرويفي 05694N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائشم/م تازمارت المركزية 59030216/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةأحمد أمان 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أولد بوربيع 

المركزية

مدرسة سيدي عيسى بن إقليم: العرائش

قاسم

إقليم: العرائش 213938216/09/85 157 06/09/00أقدمية 12 سنةم العطار 18551N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائش وادي المخازن المركزية

الزرقطوني

إقليم: العرائش 216675116/09/85 157 16/09/98أقدمية 20 سنةام العللي 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: العرائش 238170117/09/84 157 16/09/98أقدمية 20 سنةبوغالــب الرهونـــي 18556U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة ابن خلدون  بالقصر إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية

الكبير

إقليم: العرائش 749847216/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمصطفى الصروخ 05692L)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالرشادإقليم: العرائشم/م تازمارت المركزية 89687216/09/95 155 16/09/99أقدمية 12 سنةنور الدين مومن 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: العرائشمدرسة الخوارزميإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 211281116/09/85 153 16/09/97أقدمية 20 سنةخالد أشهبار 24881U)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 358750117/09/90 153 16/09/97أقدمية 20 سنةفوزية خربوش 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م مولي إسماعيل 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيلالعرفانإقليم: العرائش 717809116/09/92 153 20/09/16أقدمية 20 سنةم اليعقوبي 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائش 64382416/09/95 151 16/09/00أقدمية 12 سنةرضوان اشرايح 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائش 745351216/09/93 151 16/09/99أقدمية 12 سنةميلود مربوح 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائش 749355116/09/93 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعبدالحق الحراق 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 1048060716/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةسمير الحبوسي 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م حمان الفطواكي 

المركز

إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائش 707959316/09/92 149 16/09/01أقدمية 12 سنةكمال الحراق 24802H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م عمر بن عبدالعزيز 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة ادريس الحريزيإقليم: العرائش 7494011016/09/93 149 06/09/01أقدمية 12 سنةأحمد الجعادي 18557V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

أمكادي بني يسف 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائش 270314816/09/85 147 04/09/02أقدمية 12 سنةالسعيد العروسي 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م حمان الفطواكي 

المركز

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائش

الزرقطوني

إقليم: العرائش 749299216/09/93 147 16/09/99إلتحاق بالزوجةرضوان الغازي 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائش 1120592216/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةفاطمة رياني 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية

الزرقطوني

إقليم: العرائش 377886117/09/90 146 06/09/00إلتحاق بالزوجةأحمد الصفر 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 89541516/09/95 145 04/09/01أقدمية 12 سنةمنير الشدادي 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائش 706979316/09/92 145 04/09/02أقدمية 12 سنةالعياشي الغيلني 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م عمر بن عبدالعزيز 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيلرابعة العدويةإقليم: العرائش 717945116/09/92 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد السلم ملسو 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائش 7407941016/09/93 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعبدالرحمان الطويل 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أولد بوربيع 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائش 749828316/09/93 145 30/09/00إلتحاق بالزوجةم هبول 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة سيدي عيسى بن إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة

قاسم

إقليم: العرائش 1047866916/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعمر عفيف 18551N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة

الزرقطوني

إقليم: العرائش 55696116/09/94 144 06/09/00إلتحاق بالزوجةهشام رغيب 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة عقبة بن نافعإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 393588117/09/90 144 06/09/00إلتحاق بالزوجةم بن سالم 05713J)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائش 54782316/09/94 143 06/09/02أقدمية 12 سنةالصادق المريني 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائش

القشاشرة

إقليم: العرائش 1047920116/09/96 141 04/09/02أقدمية 12 سنةعادل الشدادي 05822Cمزدوجقصر بجير

إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 59761116/09/94 140 06/09/01إلتحاق بالزوجةم العثماني 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائش 58474916/09/94 139 06/09/01أقدمية 12 سنةحســـن أعرييـــــب 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائش 60337316/09/94 139 06/09/01أقدمية 12 سنةأحمد ثابت 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 60484916/09/94 139 16/09/01أقدمية 12 سنةرشيد غلغل 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

إقليم: العرائشمدرسة ادريس الحريزيإقليم: العرائش 62974216/09/95 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم مزوار 18557V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 2382961017/09/84 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم    السلوي 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 7390171016/09/93 139 06/09/01أقدمية 12 سنةسعيد اللباخ 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائش

القشاشرة

إقليم: العرائش 740373116/09/93 139 04/09/02أقدمية 12 سنةخليل امباركي 05822Cمزدوجقصر بجير

إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 58416116/09/94 138 06/09/01إلتحاق بالزوجةرشيد القنوفي 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة م الخامس الؤلىإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 55747216/09/94 137 18/09/01إلتحاق بالزوجةسعيد علم 05710F)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائش مدرسة أولد اجميل 56385316/09/94 137 16/09/99أقدمية 12 سنةحسن حضور 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 58527116/09/94 137 06/09/00إلتحاق بالزوجنزهة  الغزواني 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م  صف التراولة 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائش 58809216/09/94 137 16/09/01أقدمية 12 سنةأحمد المروني 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أولد الغماري 

المركزية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائش

السلوي

إقليم: العرائش 59848216/09/94 137 06/09/00إلتحاق بالزوجةناجم اوعاس 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة الشريف الدريسيإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 62824116/09/95 137 18/09/01إلتحاق بالزوجةأحمد البزار 05708D)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م  أولد سلطان  

المركزية

عمالة: المضيق - ابن النفيسإقليم: العرائش

الفنيدق
62894916/09/95 137 04/09/02أقدمية 12 سنةبوحسينة م 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 634891016/09/95 137 04/09/02أقدمية 12 سنةاللواح م 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م  دار  الوزاري  

المركزية

عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: العرائش 1047912116/09/96 137 06/09/00إلتحاق بالزوجةمنير لبويشى 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيل احراريينإقليم: العرائش 1116895116/09/97 137 06/09/02أقدمية 12 سنةم الشلوشي 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائش 56394116/09/94 135 04/09/02إلتحاق بالزوجةم العسري 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 706654216/09/92 134 16/09/02إلتحاق بالزوجةام شعوان 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 62856216/09/95 133 04/09/02إلتحاق بالزوجةخالد موعلي 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 56740216/09/94 131 04/09/02إلتحاق بالزوجةابراهيم حناش 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائش وادي المخازن المركزية

القشاشرة

إقليم: العرائش 59662116/09/94 131 04/09/02أقدمية 12 سنةبوسلهام الغرباوي 05822Cمزدوجقصر بجير

م/م أولد الغماري 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرإقليم: العرائش 1047874116/09/96 130 04/09/02إلتحاق بالزوجةسمير الندلسي 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: العرائش   مدرسة علل بن عبد اإقليم: العرائش وادي المخازن المركزية 1173762206/09/00 130 16/09/02إلتحاق بالزوجحفيظة الحراق 05697S)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

عمالة: المضيق - بني مزالةإقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية

الفنيدق
57050116/09/94 129 17/09/15أقدمية 12 سنةالعرافي الغالي 05440Mمزدوجبليونش

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية

السلوي

إقليم: العرائش 203822221/09/83 129 06/09/01إلتحاق بالزوجةصالح العتاق 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 1047999216/09/96 129 16/09/04أقدمية 12 سنةحميد جريفة 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلإبن تيميةإقليم: العرائش م/م الهياطة 89771116/09/95 127 04/09/02إلتحاق بالزوجحميدة البحيري 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م علل الفاسي  

ريصانة المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الشريف الدريسيإقليم: العرائش 1116868216/09/97 126 16/09/03إلتحاق بالزوجةياسين لبيض 05708D)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضإقليم: العرائش مدرسة فاطمة الندلسية 725305316/09/92 125 16/09/95إلتحاق بالزوجنسيبة الطود 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائش

الزرقطوني

إقليم: العرائش 744367216/09/93 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةسمير فرع 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أولد بوربيع 

المركزية

إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 1116934116/09/97 125 07/09/05أقدمية 12 سنةأحمد الكلف 05730Cمزدوجزوادة

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 258688316/09/85 123 06/09/02أقدمية 12 سنةسليمان كواد 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م عين معسكر  

المركزية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائش

القشاشرة

إقليم: العرائش 749304116/09/93 123 05/09/07أحمد الضريوي 05822Cمزدوجقصر بجير

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز

المختلطة

إقليم: العرائش 735080316/09/93 118 14/09/05إلتحاق بالزوجةم البعير 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد الغماري 

المركزية

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: العرائش 59570516/09/94 117 05/09/04أقدمية 12 سنةمصطفى بويدية 03908Xمزدوجمهاية

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: العرائش م/م الهياطة 1049274816/09/96 117 مولي رشيد 

الرحماني
06/09/04أقدمية 12 سنة 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: العرائشمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: العرائشمدرسة ادريس الحريزي 787383116/09/92 116 فاطمة الزهرة 

العسري
16/09/97أقدمية 20 سنة 05685D)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائش 1266172114/09/02 115 07/09/05أقدمية 12 سنةم الخطيب 05823Dمزدوجقصر بجير

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 1264665219/09/02 111 05/09/04أقدمية 12 سنةم بيحي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 1234599406/09/01 110 25/11/05إلتحاق بالزوجحكيمة عزوز 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة عبدالقادر  السدراويإقليم: العرائش مدرسة أولد اجميل 1121840216/09/98 109 20/10/04إلتحاق بالزوجةالمختار بنعياد 05688G)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

م/م مولي إسماعيل إقليم: العرائش

المركزية

إقليم: العرائش 1157635916/09/99 109 06/09/05أقدمية 12 سنةعبدالحميد البوخلدي 05726Yمزدوجزوادة

إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: العرائشم/م  أورموت 12352811006/09/01 109 07/09/05أقدمية 12 سنةحميد بوقطيب 04174Lمزدوجلقصير

إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية 1239336106/09/01 107 06/09/05إلتحاق بالزوجوسام صالحي 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: العرائشالمشيشي المركز 1265903704/09/02 107 07/09/04أقدمية 12 سنةحنان الكرشال 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الشهيد م 

الحياني

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: العرائش 707159116/09/92 106 16/09/02أقدمية 12 سنةفاطمة حشلف 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 1121826416/09/98 105 28/11/05أقدمية 12 سنةحليم البقالي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م القضي عياض -انكارجة- إقليم: العرائشم/م تازمارت المركزية

المركز

إقليم: العرائش 1269765213/09/02 105 06/09/05أقدمية 12 سنةالبشير التمسماني 05936Bمزدوجالساحل

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: العرائشمدرسة الطبري 774103116/09/91 104 06/10/03أقدمية 12 سنةسعيد البركاني 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - م الكغاطإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة

تمارة
1236130106/09/01 103 01/03/11أقدمية 12 سنةربيعة الفقير 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل الربيعإقليم: العرائشمدرسة وادي الذهب 1157626116/09/99 102 16/09/03أقدمية 12 سنةحميد الخطيب 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية 1266808201/10/02 102 06/09/06إلتحاق بالزوجبشرى افسيحات 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م  إدريس  الول  

المركزية

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائش

المركزية

إقليم: العرائش 1269376804/09/02 101 06/09/06أقدمية 12 سنةم سعيد 05745Uمزدوجالعوامرة
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 1155611216/09/99 99 06/09/05أقدمية 12 سنةفدوى تشيكو 05755Eمزدوجالعوامرة

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية

المركزية

إقليم: العرائش 12365201006/09/01 99 04/09/11فؤاد الميموني 05745Uمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشمدرسة ادريس الحريزيإقليم: العرائش وادي المخازن المركزية 1236587113/09/01 99 05/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة المروني 18557V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

إقليم: العرائشمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: العرائش 1157577216/09/99 95 05/09/07إلتحاق بالزوجحسناء الطيار 05685D)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 1239438506/09/01 95 04/09/12يوسف الصروخ 05755Eمزدوجالعوامرة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

مدرسة ابن خلدون  بالقصر إقليم: العرائش

الكبير

إقليم: العرائش 1178317106/09/00 94 06/09/06إلتحاق بالزوجةعبدالله جربي 05692L)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

إقليم: العرائش مدرسة فاطمة الندلسيةإقليم: العرائش 739375116/09/93 93 06/09/06إلتحاق بالزوجةالحساين المسياح\ 05686E)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز

المختلطة

إقليم: العرائش 1159348416/09/99 93 06/09/06إلتحاق بالزوجةهشام بوغازي 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة المير مولي 

رشيد

عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: العرائش 1047238116/09/96 92 10/11/10لطيفة القرقري 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 11168701016/09/97 92 06/09/12حاتم اقطيطو 05755Eمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 1307671705/09/03 91 05/09/07عائشة العكوبي 05720Sمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 1118807116/09/98 89 05/09/08إلتحاق بالزوجةخالد ازم 05742Rمزدوجالعوامرة

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائش 1400416215/09/05 89 13/11/07إلتحاق بالزوجفاتن خالص 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد بوربيع 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 1264606902/10/02 87 05/09/08الهام بنزينة 05720Sمزدوجالعوامرة

أمكادي بني يسف 

المركزية

عمالة: مكناسالملإقليم: العرائش 12694671001/10/02 87 05/09/08إلتحاق بالزوجةالصائغ وائل 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

م/م أولد بوربيع 

المركزية

م/م مولي إسماعيل إقليم: العرائش

المركزية

إقليم: العرائش 56008516/09/94 85 02/09/10علي البرني 05726Yمزدوجزوادة

م/م  صف التراولة 

المركزية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائش

القشاشرة

إقليم: العرائش 1265710619/09/02 85 04/09/12عبد ا البجنوني 05822Cمزدوجقصر بجير
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م  إدريس  الول  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 1306764506/09/03 85 06/09/08زكية الغجوي 05720Sمزدوجالعوامرة

إقليم: الحاجبايت مازوزإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 1307359605/09/03 85 05/09/08حساني خالد 04158Uمزدوجأيت بوبيدمان

م/م عين معسكر  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمدإقليم: العرائش 1400125207/09/05 85 02/09/09إلتحاق بالزوجخديجة فوزي 05687F)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 1264461202/09/02 84 04/09/07إلتحاق بالزوجةطه بنفتاح 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائش مدرسة فاطمة الندلسيةإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 1265453513/09/02 84 02/09/09إلتحاق بالزوجحنان الشافعي 05686E)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية 1368868215/09/04 84 05/09/08إلتحاق بالزوجانصاف الهاني 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 1265900104/09/02 83 05/09/07هشام الغول 05828Jمزدوجقصر بجير

إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 1116926116/09/97 81 06/09/17م الشقم 05828Jمزدوجقصر بجير

إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 1401975506/10/06 81 05/09/08إلتحاق بالزوجرشيدة الشنتوفي 05691K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهب

البيضاء

إقليم: برشيد 1264007113/09/02 80 08/12/10إلتحاق بالزوجلطيفة الزباخ 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

م/م أولد الغماري 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة مولي عبدالسلمإقليم: العرائش 1154066516/09/99 79 06/09/12إلتحاق بالزوجأمال بوبا 05712H)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 1268181104/09/02 79 26/09/08فاطمة مجداني 05828Jمزدوجقصر بجير

إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 1267407104/09/02 77 04/09/12شكري خدام رتسو 05823Dمزدوجقصر بجير

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: العرائش

تمارة
1266091104/09/02 75 05/09/08فتحي الجيللي 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

م/م  صف التراولة 

المركزية

إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائش 1267756113/09/02 75 13/09/10ابتسام قربى 05828Jمزدوجقصر بجير

م/م  إدريس  الول  

المركزية

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائش

المركزية

إقليم: العرائش 1307777705/09/03 75 05/09/08معمري لبني 05745Uمزدوجالعوامرة

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائش 1401707106/10/06 75 05/09/09إلتحاق بالزوجفاطمة مفيد 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: العرائش م/م الهياطة 1048407116/09/96 74 28/01/17فهد حمادة 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 1306678105/09/03 73 21/10/11فاطمة الزهرة البقالي 05755Eمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 1175448406/09/00 71 27/10/09إلتحاق بالزوجهدى البربوشي 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة العهد الجديدإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 1264449704/09/02 71 05/09/11إلتحاق بالزوجبنداود امل 05693M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: العرائش وادي المخازن المركزية 1267385902/10/02 70 04/09/11إلتحاق بالزوجحنان جعفر 05691K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

أمكادي بني يسف 

المركزية

إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: العرائش 744098416/09/93 69 02/09/10العياشي عبد الرؤوف 15679Sمزدوجبني وليد

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية

عمران المركزية

إقليم: العرائش 1180587206/09/00 69 06/09/17عبد العزيز نبيه 05810Pمزدوجأولد أوشيح

إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 1236914306/09/01 69 06/09/17إلتحاق بالزوجةم شكيب الزيتوني 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: العرائش 1238600106/09/01 69 06/09/10مــــــريم مـــوسى 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

عمالة: الصخيرات  - تامسناإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح

تمارة
1269131104/09/02 69 مولي احفيض 

رشيدي

02/09/09 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

م/م  إدريس  الول  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 1308192205/09/03 69 04/09/12أونانا مراد 05752Bمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية 1400863207/09/05 69 26/10/09إلتحاق بالزوجفدوى غزلني 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 1404305105/09/02 68 02/09/12إلتحاق بالزوجةحراشي عبد الحق 05720Sمزدوجالعوامرة

مدرسة سيدي عيسى بن 

قاسم

عمالة: طنجة - أصيلالخنساءإقليم: العرائش 1266128613/09/02 67 23/09/16إلتحاق بالزوجسميرة القرقري 15131

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

م/م القضي عياض -انكارجة- إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح

المركز

إقليم: العرائش 56143516/09/94 66 22/09/14م الفلكي 05936Bمزدوجالساحل

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح

تمارة
1266718504/09/02 66 13/12/10فرجي لطيفة 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائش 1175014806/09/00 65 06/09/17احمد اعمرات 05727Zمزدوجزوادة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 1234674106/09/01 64 02/09/14إلتحاق بالزوجةرضوان بكوري 05742Rمزدوجالعوامرة

م/م المغرب العربي 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائش 1400362715/09/05 63 04/09/12إلتحاق بالزوجنهى جويدي 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م  أولد سلطان  

المركزية

إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: العرائش 1405061405/09/07 63 02/09/12اكني بوشرى 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: الحاجبايت مازوزإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 1406483805/09/08 63 16/09/10وداد بن عمار 04158Uمزدوجأيت بوبيدمان

م/م اولد بن الصيد 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: العرائش 1269105104/09/02 62 22/09/14إلتحاق بالزوجةرشيد الربعي 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 1238942206/09/01 61 05/09/11اخشين علي 04220Lمزدوجرأس اجري

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 1585303309/12/11 61 13/02/12حميمو عبد النبي 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م حمان الفطواكي 

المركز

إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائش 1407328605/09/08 60 05/09/11إلتحاق بالزوجكوثر المجاهد 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 1368432107/09/04 59 06/09/17لبنى حمادي 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م عنصر الحاج 

المركزية

إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائش 1399298107/09/05 59 06/09/10باهج اشرف 05823Dمزدوجقصر بجير

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

الحسني
1549742101/01/10 59 05/09/12أفل  سناء 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائش وادي المخازن المركزية 1399309807/09/05 58 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء البقالي 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة مولي عبدالسلمإقليم: العرائشالخراشفة المركز 1367374117/09/04 57 02/09/16إلتحاق بالزوجةاعبدون عواد 05712H)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية 1399911215/09/05 56 02/09/14إلتحاق بالزوجالكفايتي وفاء 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م تازمارت المركزية 1239637406/09/01 55 02/09/15يونس طراف 05747

W

مزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة 1268778304/09/02 54 04/09/12إلتحاق بالزوجواجب لل أسماء 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م اولد بن الصيد 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: العرائش 1582349202/09/10 54 17/09/15إلتحاق بالزوجةمصطفئ الزعري 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م  أولد سلطان  

المركزية

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 1267323304/09/02 53 02/09/12الدريسي الزاهد 05754Dمزدوجالعوامرة

مدرسة م الخامس 

الؤلى

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: العرائش 766420216/09/91 52 22/12/10مليكة المزديوي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز

تمارة
1405711111/02/08 52 02/09/14جبابرى أحمد 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائشم/م تازمارت المركزية 14055031005/09/07 51 05/09/11نبيل النطاح 05938Dمزدوجالساحل

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

الحسني
1407219105/09/08 51 02/09/15عصام لغريس 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 1580099102/09/10 51 03/09/13م بروحو 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 1581819102/09/10 51 22/10/11نور الدين بلفقيه 05727Zمزدوجزوادة

إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشم/م  أورموت 1585159109/12/11 51 13/02/12إلتحاق بالزوجنعيمة بنعمار 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينإقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عباد 1118072216/09/97 50 04/09/12إلتحاق بالزوجسلوى عشوبي 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشالخراشفة المركز 1368728221/09/04 50 06/09/17الطاهري حرية 05751Aمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 1583030505/09/11 49 03/09/13بلعطار هشام 05845Cمزدوجسوق الطلبة

عمالة: الصخيرات  - الكديةإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

تمارة
1583283105/09/11 49 03/09/13فاطمة  شحموط 01375Uمزدوجسيدي يحيى زعير

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 1367307515/09/04 48 02/09/16ابريك سهام 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

مجموعة مدارس اولد إقليم: العرائش

اسبيطة

عمالة: سل 1399856107/09/05 48 02/09/16ياسين الحداوي 01248Fمزدوجعامر

م/م  صف التراولة 

المركزية

إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائش 1306248203/09/03 47 06/09/17رجاء بوحيى 05823Dمزدوجقصر بجير

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية

زياد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1401561206/09/06 47 03/09/13الرجراج ايوب 01790V)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعديإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 1549048102/09/09 47 11/10/11إلتحاق بالزوجإيمان الوكيلي 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة ابن خلدون  

بالقصر الكبير

مجموعة مدارس سيدي إقليم: العرائش

عميرة

عمالة: سل 12641871113/09/02 46 06/09/17بامو مصطفى 01222Cمزدوجعامر

إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 1263326112/09/02 45 03/09/13عبد الهادي عشاق 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: العرائش 1716988103/09/13 45 03/09/13إكرام عياش 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية

عمران المركزية

إقليم: العرائش 738784116/09/93 43 04/09/12أسماء العباسي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م  إدريس  الول  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 1406712205/09/08 43 02/09/15نداء العللق 05752Bمزدوجالعوامرة

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

تمارة
1583521105/09/11 43 02/09/15م الدريسي 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

إقليم: الخميساتالشهداءإقليم: العرائش 1683419604/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجسهام حمدي 11209H)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشالخراشفة المركز 1407058505/09/08 42 02/09/14إلتحاق بالزوجحكيم لبنى 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 1239824506/09/01 41 06/09/17إلتحاق بالزوجةزايدي م أمين 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م حمان الفطواكي 

المركز

إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائش 14007971005/09/05 41 06/09/17إلتحاق بالزوجوالكور منى 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

م/م عمر بن عبدالعزيز إقليم: العرائش

المركزية

إقليم: العرائش 1583939705/09/11 40 02/09/16يوسف كريبة 05736Jمزدوجزوادة

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

عمالة: طنجة - أصيلالحومرإقليم: العرائش 1584237205/09/11 40 02/09/16اخدييج م 15277Eمزدوجالساحل الشمالي

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة العهد الجديدإقليم: العرائش 1681008601/01/12 39 03/09/13إلتحاق بالزوجمها بكور 05693M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: العرائش 12653101104/09/02 38 02/09/14خالد دعنوني 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 1405098905/09/07 38 02/09/15إلتحاق بالزوجصفاء عكيرم 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عين منصور 

المركزية

إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائش 1681087205/09/11 38 02/09/16نعمان الشهب 05847Eمزدوجسوق الطلبة

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل

القشاشرة

إقليم: العرائش 1584922205/09/11 37 06/09/17م الثقال 05822Cمزدوجقصر بجير
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م أولد الغماري 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعديإقليم: العرائش 1585394809/12/11 37 02/09/16إلتحاق بالزوجسمية السكتاوي 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م  إدريس  الول  

المركزية

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 1580934602/09/10 36 02/09/14الجنوي نجلء 05754Dمزدوجالعوامرة

إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: العرائشالمشيشي المركز 15810061102/09/10 36 02/09/16بنيونس قضاض 04477Rمزدوجبوغريبة

إقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعديإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 14068621005/09/08 35 23/09/16إلتحاق بالزوجهاجر العبودي 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 1407302405/09/08 35 03/09/13اماروش الزهرة 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م علل الفاسي  

ريصانة المركزية

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 1581615402/09/10 35 06/09/17بوفريد وسيمة 05752Bمزدوجالعوامرة

إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: العرائشأغليمين المركز 1405536705/09/07 34 02/09/14إلتحاق بالزوجةأو صبان عادل 10924Yمزدوجعامر السفلية

مدرسة ابن خلدون  

بالقصر الكبير

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: العرائش

الغزولي

عمالة: سل 14073091105/09/08 34 06/09/17مسان خديجة 01259Tمزدوجعامر

م/م المغرب العربي 

المركزية

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 1583431405/09/11 34 02/09/14كريمة العبوبي 05747

W

مزدوجالعوامرة

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: العرائشأغليمين المركز 1583514105/09/11 34 02/09/14إلتحاق بالزوجةإبراهيم الهود 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 1583643505/09/11 34 02/09/14هند البوليفي 05754Dمزدوجالعوامرة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: العرائش

الغزولي

عمالة: سل 16809911105/09/11 34 02/09/16كريمة بوشطيطة 01259Tمزدوجعامر

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: العرائش 1681357105/09/11 34 05/09/16 لمهبي خديجة 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية

عمران المركزية

إقليم: العرائش 1550864801/01/10 33 06/09/17عبد السلم مرون 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م  إدريس  الول  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائش 1584913705/09/11 33 02/09/15إلتحاق بالزوجحسناء تميم 05721Tمزدوجالساحل

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 1682743904/09/12 33 06/09/17زهير الغرافي 05752Bمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعديإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 1585196109/12/11 32 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء دبون 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

أمكادي بني يسف 

المركزية

إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: العرائش 1682620504/09/12 32 05/09/14ياسر العمراني 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: صفروم/م سيدي يحيى-المركزإقليم: العرائشم/م تازمارت المركزية 14058811124/01/08 31 06/09/17علي تيشوت 02395Cمزدوجاغزران

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: العرائش 1579880102/09/10 31 02/09/15عنفيفن عماد 15223

W

مزدوجحجر النحل

إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 1583120605/09/11 30 02/09/16سنـــــاء برحو 05821Bمزدوجأولد أوشيح

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائش 1583533705/09/11 30 02/09/16القموري م 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م المغرب العربي 

المركزية

عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: العرائش 1583658105/09/11 30 لمياء الغزواني 

المزوري
02/09/16إلتحاق بالزوج 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: القنيطرةلخضاضرةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 1584554102/09/11 30 02/09/16عبد العزيز ناصر 11045Eمزدوجعرباوة

م/م اولد بن الصيد 

المركزية

إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 1716969803/09/13 30 02/09/16أنس أسفاري 05756Fمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشالخراشفة المركز 1157613716/09/99 29 06/09/17بومنينة عكاشة 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائش 1581210502/09/10 29 06/09/17جواد محمش 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: العرائش 1583340105/09/11 29 02/09/15ام الشوية 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 1584989705/09/11 29 02/09/15زكرياء حماني 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 15850251005/09/11 29 02/09/15القرقري سلمى 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 1585161519/12/11 29 02/09/15رشيد بن مالك 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م علل الفاسي  

ريصانة المركزية

إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 1044909816/09/96 28 02/09/14يوسف شيبان 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائش 1582661205/09/11 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةيسين الضياف 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: العرائشالخراشفة المركز 1718777203/09/13 28 فاطمة الزهراء 

محسن
07/09/16إلتحاق بالزوج 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائش 1580757502/09/10 27 06/09/17زينب كنتوري 05751Aمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 1582886505/09/11 27 06/09/17إلتحاق بالزوجةالناجي حسن 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية

عمران المركزية

إقليم: العرائش 1583758105/09/11 27 06/09/17رضا المساري 05810Pمزدوجأولد أوشيح

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشالخراشفة المركز 1585146609/12/11 27 06/09/17بشرى بالعيش 05754Dمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 1682308304/09/12 27 06/09/17وائل بومديان 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 1682310904/09/12 27 02/09/15وسيمة بوملوي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

مدرسة المسيرة 

الخضراء القشاشرة

 مدرسة بوغالب الحسين إقليم: العرائش

السوسي

إقليم: العرائش 1717896403/09/13 26 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة المجدوبي 18550M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 1368519107/09/04 25 02/09/14إلتحاق بالزوجآسية جنان 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 1719128403/09/13 25 02/09/15السهلي رحمة 05727Zمزدوجزوادة

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 1719303501/09/13 25 03/09/15محجوبة أترارة 05754Dمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 1752564502/09/15 25 06/09/17العباس عبد العزيز 05751Aمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 1583343105/09/11 24 02/09/16خالد الشلي 05727Zمزدوجزوادة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: العرائش 1583753505/09/11 24 02/09/16عمر المرضي 10891Mمزدوجبنمنصور

إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشالمشيشي المركز 1583799205/09/11 24 05/09/16هاجر الراجي 05738Lمزدوجزوادة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 1584337605/09/11 24 02/09/16مريم المليح 05747

W

مزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 1681190101/01/12 24 02/09/16فاطمة  العسري 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائش

القشاشرة

إقليم: العرائش 1681567105/09/11 24 02/09/16إلتحاق بالزوجالرامي لبنى 05822Cمزدوجقصر بجير
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م اولد بن الصيد 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائش 17181631003/09/13 24 06/09/17غداش م 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

م/م  إدريس  الول  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 1720560702/09/14 24 02/09/16إلتحاق بالزوجالزهرة الكنوني 05720Sمزدوجالعوامرة

إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: العرائشم/م  أورموت 1910861501/01/17 24 06/09/16منى عبوش 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلةإقليم: العرائش 19109771101/01/17 24 06/09/16حنان ايت خي 10995Aمزدوجقصيبية

عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 1911297301/01/17 24 06/09/16مريم الباي التمسماني 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 1911448101/01/17 24 06/09/16م شابو 05747

W

مزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 1911610101/01/17 24 06/09/16م العوني 05747

W

مزدوجالعوامرة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعليإقليم: العرائش أناسيل حدادين 1912014301/01/17 24 ازغودي فاطمة 

الزهراء

06/09/16 19779Yمزدوجعامر الشمالية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: العرائش 1912121101/01/17 24 06/09/16مريم هادي 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

إقليم: القنيطرةامحاميد بويبإقليم: العرائش 1912171101/01/17 24 06/09/16االسعيد احبرق 11157Bمزدوجشوافع

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: العرائش 1912276401/01/17 24 06/09/16وفاء كعب 08547Pمزدوجأولد حمدان

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن المعتز البتدائيةإقليم: العرائش

مرس السلطان
1912359101/01/17 24 06/09/16هند خليمي 01524F مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

إقليم: القنيطرةامحاميد بويبإقليم: العرائش 1912446101/01/17 24 06/09/16خديجة لعوينات 11157Bمزدوجشوافع

إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 1912553501/01/17 24 06/09/16سكينة ملوري 10891Mمزدوجبنمنصور

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: العرائش

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي سليمان 1912625201/01/17 24 06/09/16هالة امغانن 10981Kمزدوجالصفافعة

إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 1717744103/09/13 23 06/09/17الفيلة انتصار 05821Bمزدوجأولد أوشيح

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية

القشاشرة

إقليم: العرائش 1717792103/09/13 23 02/09/16إلتحاق بالزوجالحراق رشيدة 05822Cمزدوجقصر بجير

68



المؤسسة الصلية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م  دار  الوزاري  

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائش 1718399103/09/13 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةالجباري عمر 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م  إدريس  الول  

المركزية

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 1719361303/09/13 23 06/09/17نزهة  زكراوي 05747

W

مزدوجالعوامرة

م/م عنصر الحاج 

المركزية

إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: العرائش 1752274202/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجسعاد بنعمر 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اإقليم: العرائشالمشيشي المركز 1681659304/09/12 22 06/09/16إلتحاق بالزوجسليمة افقير 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

م/م أولد الغماري 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىإقليم: العرائش 1682819204/09/12 22 02/09/16سكينة الحاتمي 24284Vمزدوجحجر النحل

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية

المركزية

إقليم: العرائش 1718159703/09/13 22 02/09/16نادية   الكاسمي 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: العرائش 1719199103/09/13 22 02/09/16إلتحاق بالزوجنجلء الصروخ 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 1719259203/09/13 22 20/09/16إلتحاق بالزوجلمياء تميم 05720Sمزدوجالعوامرة

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: العرائشالمشيشي المركز 1751820102/09/15 21 06/09/17م عبو 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 1718643303/09/13 20 02/09/16المريني سعاد 05727Zمزدوجزوادة

م/م المغرب العربي 

المركزية

م/م عمر بن عبدالعزيز إقليم: العرائش

المركزية

إقليم: العرائش 1583750205/09/11 19 06/09/17ليلى المجاطي 05736Jمزدوجزوادة

إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 1584340305/09/11 19 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطنة المنور 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية

عمران المركزية

إقليم: العرائش 1718010303/09/13 19 06/09/17الزهراء الخلفي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م عمر بن عبدالعزيز 

المركزية

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائش 17192621003/09/13 19 06/09/17حنان ثمرابط 05727Zمزدوجزوادة

عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 1721302402/09/14 19 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام العمراني 15288Sمزدوجالعوامة

م/م القضي عياض 

-انكارجة- المركز

عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: العرائش 1717490303/09/13 17 06/09/17أحمد الشياضمي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيل احراريينإقليم: العرائش 1721856902/09/14 17 06/09/17م الطالبي 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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رقم التأجير
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م عمر بن عبدالعزيز إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

إقليم: العرائش 1753744202/09/15 16 02/09/16سلمى السكتاوي 05736Jمزدوجزوادة

م/م عين منصور 

المركزية

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 1911885201/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوججميلة  الحارس 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: العرائش 1912398601/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجهاجر  لبزور 03836Uمزدوجواد الجديدة

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 1911732401/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوج هند القرشي 05747

W

مزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 1911752201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجرحيمة المخرشف 05944Kمزدوجالساحل

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 1912263401/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجأمال جبور 05747

W

مزدوجالعوامرة

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

إقليم: العرائش 1681116205/09/11 14 02/09/16فتيحة البوحسيني 05857Rمزدوجسوق الطلبة

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

إقليم: العرائش 1681127205/09/11 14 02/09/16يوسف الكنوني 05857Rمزدوجسوق الطلبة

عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 1911136101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجزكية أزرويل 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 1911344201/01/17 14 06/09/16لوبنى بوكطة 05751Aمزدوجالعوامرة

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 1911835601/01/17 14 06/09/16مريم العزوزي 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: العرائش 1912266201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجنجلء الجمال 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: العرائش 1912271701/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجخديجة جرفي 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 1912779301/01/17 14 06/09/16الرينبو سلوى 05754Dمزدوجالعوامرة

إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 1912899101/01/17 14 06/09/16سارة سمللي 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

إقليم: العرائش مدرسة أولد اجميلإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 1721015202/09/14 13 06/09/17خديجة حمادي 05838Vمزدوجالسواكن

إقليم: الحسيمةتمركالتإقليم: العرائشم/م تازمارت المركزية 1752034402/09/15 11 06/09/17أمطوش عبدالله 06616Rمزدوجبني حذيفة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م عمر بن عبدالعزيز 

المركزية

إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: العرائش 1752823202/09/15 11 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر اليونسي 15297Bمزدوجالبحراويين

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 1720755102/09/14 7 06/09/17بلل اليملحي 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م موسى بن نصير 

المركزية

إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: العرائش 1721178102/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد الكرطيط 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

مدرسة م بلحسن 

الوزاني

عمالة: إنزكان ايت م أم المؤمنينإقليم: العرائش

ملول
1718184103/09/13 30 03/09/13مصطفى كواع 05051P الدشيرة الجهادية

)البلدية(
المازيغية

عمالة: مكناسابن زيدونإقليم: وزانم م عين دريج 695278116/09/80 265 16/09/80أقدمية 20 سنةم بزيطمي 04005C)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: وزانم مولي المهدي الوزانيإقليم: وزانم م ادريس الثاني 150104116/09/81 191 16/09/98أقدمية 20 سنةالمصطفى  الصالح 14668T)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم م م عبده 240589117/09/84 181 17/09/94أقدمية 20 سنةعبد الواحد الخطاب 15054Mمزدوجلمجاعرة

إقليم: وزانمدرسة المسيرة1إقليم: وزانواد الذهب 238227117/09/84 173 16/09/97أقدمية 20 سنةسعيد حمو مينة 14673Y)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغإقليم: وزانم م المام الجزولي 723917116/09/92 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد المالك الخاضير 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: وزانم الفقيه الرهونيإقليم: وزانم/م الفقيه الرهوني 723918116/09/92 169 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد المولى الزاوي 14669U)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: سلمدرسة ابن تومرتإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 743576116/09/93 169 11/09/96أقدمية 20 سنةحسن أرميز 01151A باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 7180121017/09/92 165 16/09/99أقدمية 12 سنةالسعيد سوكري 14664N)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة م السادسإقليم: وزانم م المصامدة 724155416/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الحميد كنفاوي 05388F)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: وزانم ابي حيان التوحيديإقليم: وزانالموحدين 1045947116/09/96 159 16/09/98أقدمية 20 سنةم الرويحي 14663M)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: وزانم طريق شفشاونإقليم: وزانم م الفرحة 62939116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةطباق يوسف 23817M)مزدوجوزان )البلدية

مدرسة زين العابدين بن إقليم: وزانم م الرمل

عبود

عمالة: سل 724965116/09/92 157 16/09/97أقدمية 20 سنةمكة زواكي 01157G باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانم م المصامدة 735059116/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمساوي عبد العلي 14664N)مزدوجوزان )البلدية
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 57673916/09/94 151 16/09/99أقدمية 12 سنةأحمد أرشيقة 14672X)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: وزانم المصلىإقليم: وزانم م احمد أمين 60540216/09/94 151 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالصمد سنوني 14666R)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 89987316/09/95 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعزيز عتيتة 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: وزانم م بني م 1123536716/09/98 151 19/10/11أقدمية 12 سنةحطري رشيد 03836Uمزدوجواد الجديدة

عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: وزانم م الرمل 89876116/09/95 147 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد الرحيم الشرفي 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: وزانم طريق شفشاونإقليم: وزانم م ادريس الثاني 745414116/09/93 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الحق بوهالي 23817M)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: وزانم/م وادي المخازن2 1153535716/09/99 143 16/09/01أقدمية 12 سنةايت بوسعدان سمير 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: وزانم م سد الوحدة 1114449316/09/97 141 16/09/99أقدمية 12 سنةعتيقة الحداوي 04129Mمزدوجاقدار

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: وزانم م سيدي بوصبر 1118862116/09/98 133 04/09/02أقدمية 12 سنةم شفيق 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: مكناسزوالةإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 1177443507/09/00 133 25/09/02أقدمية 12 سنةحنان الدريسي 03906Vمزدوجمهاية

 مدرسة م بن الراضي إقليم: وزانم م المنفلوطي

السلوي

عمالة: سل 1046149516/09/96 131 06/09/01أقدمية 12 سنةبنطامة حميد 01179F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: المضيق - عقبة بن نافعإقليم: وزانم م أمزو

الفنيدق
1155759616/09/99 127 07/09/05أقدمية 12 سنةم بعجرة 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: وزانم م الفقيه القري

الغزولي

عمالة: سل 11761161106/09/00 127 06/09/11أقدمية 12 سنةرشيد البرش 01259Tمزدوجعامر

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: وزانم طريق شفشاون

الفنيدق
725180116/09/92 126 16/09/97أقدمية 20 سنةالشريفة رامودة 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: وزانم الفقيه الرهونيإقليم: وزانم م ابن مالك 1048724216/09/96 125 06/09/02إلتحاق بالزوجةإلياس  غازي 14669U)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: وزانم ابي حيان التوحيديإقليم: وزانم م بن الحسن الوزاني 58718216/09/94 120 16/09/98أقدمية 20 سنةأسماء الغالي 14663M)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1307178705/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةسناء فلهوس 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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عمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلمإقليم: وزانم مولي المهدي الوزاني 1116849116/09/97 114 16/09/98أقدمية 20 سنةدليلة الحداد 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة ابن حزمإقليم: وزانتالة 1367711216/09/04 110 22/11/04إلتحاق بالزوجعزلن معروفي 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخلإقليم: وزانم م الشرفاء 1399438215/09/05 109 24/09/07أقدمية 12 سنةبنربيعة سناء 11306Nمزدوجالصفاصيف

إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخلإقليم: وزانم م الشرفاء 1399732215/09/05 109 15/09/05أقدمية 12 سنةامين ادراوي 11306Nمزدوجالصفاصيف

عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: وزانالموحدين 1264935104/09/02 107 28/09/04أقدمية 12 سنةنورة بوماليك 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: وزانم م سد الوحدة 1119703716/09/98 105 08/04/10حسن أجقو 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

عمالة: الصخيرات  - المسجدإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري

تمارة
1174737506/09/00 93 06/09/07عبد الحق الزوتان 01334Zمزدوجالمنزه

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: وزانم م علل بن عبدا 1367631317/09/04 93 02/09/10الوردي يونس 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 706989118/09/92 89 07/11/15بوعزة حلن 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: وزانم م الرمل

تمارة
1399075815/09/05 85 02/09/10عمر عاشور 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 11197481016/09/98 83 ليلة ادريسي 

اليحياوي

06/09/07 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: وزانمدرسة المسيرة1إقليم: وزانم سيدي رضوان 1049773216/09/96 81 02/09/15إلتحاق بالزوجسميرة الطوسي 14673Y)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: مكناسموساوةإقليم: وزانم م أمزو 1405921618/02/08 81 03/09/10ادريس المعالج 03855Pمزدوجمغاصيين

إقليم: وزانم طريق شفشاونإقليم: وزان2 م المسيرة 1266030114/09/02 80 28/09/11إلتحاق بالزوجالحمدي نجلء 23817M)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزانم م قلعة بني روتن 1407027105/09/08 77 17/12/08إلتحاق بالزوجليلى   كروانى 14671

W

مزدوجوزان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: وزانم م عين دريج 1264321404/09/02 75 03/09/08حنان البلغيتي 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: وزانم م ابن زيدون 12697741104/09/02 75 03/09/08تفاف الهام 03842Aمزدوجوليلي
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عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 1305676305/09/03 75 03/09/08العجعاج تورية 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسبني معدانإقليم: وزانم م تملة 14053431005/09/07 75 05/09/09صباح الصنهاجي 03868Dمزدوجشرقاوة

إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: وزانم م القشاشدة 1551191301/01/10 75 01/01/10حفيضة طويل 04475Nمزدوجبوغريبة

إقليم: وزانم طريق شفشاونإقليم: وزانم سيدي رضوان 1308376905/09/03 74 02/09/14إلتحاق بالزوجسامي كوثر 23817M)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: وزان2 م المسيرةإقليم: وزانم/م م بن بطوطة 1268749104/09/02 73 05/09/11انقيلة مصطفى 06340Rمزدوجاسجن

إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: وزانم م احمد أمين 1407491605/09/08 73 09/01/12رضوان الصافي 04174Lمزدوجلقصير

إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزانم م الرمل 1399269315/09/05 71 02/09/10إلتحاق بالزوجحياة عيوسي 14671

W

مزدوجوزان )البلدية(

مدرسة العلمة عبد الرحمان إقليم: وزانم م الرمل

الكتاني

عمالة: سل 1400669121/09/05 69 02/09/10إلتحاق بالزوجةهشام مرتادى 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزانم م تملة 1404767805/09/07 69 05/09/11إلتحاق بالزوجايمان فقيهي 14671

W

مزدوجوزان )البلدية(

عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: وزانم م ابن زيدون 1239415306/09/01 67 02/09/09 م السلسولي 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: وزانم م قلعة بني روتن 1406296405/09/08 67 02/09/10علمي يوسف 03879Rمزدوجنزالة بني عمار

إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: وزانم/م الوحدة 1549680901/01/10 65 05/09/11الدريسية عويدة 04111Tمزدوججحجوح

إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: وزانم سيدي رضوان 1367486107/09/04 64 02/09/15إلتحاق بالزوجابتسام الحجاوي 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 1405962418/02/08 63 04/09/12كمال النية 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزانم م المصامدة 1367330120/09/04 62 05/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة بريك 14671

W

مزدوجوزان )البلدية(

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: وزانم م معروف الروصافي 1401928905/10/06 61 05/09/11مريم ميني 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: وزانم م ابن طفيل 1401749506/09/06 60 02/09/10إلتحاق بالزوجحباسي هدى 10916Pمزدوجحدادة
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إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانم/م وادي المخازن2 14052921005/09/07 59 03/09/13ليلى البوش 14993

W

مزدوجمصمودة

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة

عزوز

عمالة: سل 1404553105/09/07 57 03/09/13العمراني بشرى 01233Pمزدوجالسهول

إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانم م الزيتون 1406919805/09/08 57 05/09/11الغيام م 14993

W

مزدوجمصمودة

إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: وزانم م المصامدة 1268125504/09/02 56 02/09/16مبروك فاطمة 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: مكناسولدة بنت المستكفيإقليم: وزانم م ابن منظور 1402039106/10/06 56 09/12/12إلتحاق بالزوجزينب عوشان 03996T)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: وزانم م العزابة 1550904401/01/10 56 02/09/11إلتحاق بالزوجموم الهام 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: وزانم م العزابة 1406688405/09/08 55 02/09/15نعمان الدويقي 10974Cمزدوجبومعيز

إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 1549180602/09/09 55 05/09/11كوثر المعطر 04174Lمزدوجلقصير

عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 15497291201/01/10 55 05/09/11عواطف اشهبار 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: فاسالخوارزميإقليم: وزانم م الشراطين 1550013201/01/10 55 02/09/11إلتحاق بالزوجزهور بحسين 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: وزانأنوال 1549553602/09/09 54 03/09/14عائشة أيت علي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: وزانم م م عبده 1682529704/09/12 53 04/09/12حفيظة ادمامي 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

إقليم: وزانم سيدي رضوانإقليم: وزانم م الزيتون 1580341102/09/10 51 04/09/12العرفاوي مينة 15029Kمزدوجسيدي رضوان

عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: وزانم م بني ايتنا 1580460302/09/10 51 03/09/13عمر الغزيزل 04038Nمزدوجعين جمعة

عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: وزانم م اللوكوس 1581567802/09/10 51 02/09/15م طاهيري 04069Xمزدوجعين جمعة

عمالة: طنجة - أصيلأحدإقليم: وزانافراوة 1680878105/09/11 51 09/09/11إلتحاق بالزوجميلودة امزيان 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسزوالطإقليم: وزانافراوة 1681057105/09/11 51 09/09/11إلتحاق بالزوجمريم شنتوفي 03884

W

مزدوجالدخيسة
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عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: وزانالموحدين

تمارة
1681293602/09/11 51 02/09/11ادمبارك حسناء 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: وزانم م سيدي بوصبرإقليم: وزانم م ابن زيدون 1680913105/09/11 50 02/09/14حميد بابا 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: وزانم م م عبده 1582981105/09/11 49 03/09/13باحو عبدالحق 14772Fمزدوجلمرابيح

إقليم: الخميساتايت بومكسىإقليم: وزانم م العزابة 1581061102/09/10 47 04/09/12م لمان 11397Mمزدوجتيداس

عمالة: مكناسبني معدانإقليم: وزانم الفقيه الرهوني 1114404716/09/97 46 06/09/17يونس  الدلعي 03868Dمزدوجشرقاوة

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: وزانم م معروف الروصافي

الفنيدق
1580365102/09/10 46 02/09/16عيسى العشري 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: وزانم م ابن مالك 1154761316/09/99 45 04/09/12إلتحاق بالزوجالخولقي سعيدة 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزإقليم: وزانم م سيدي بوصبر 14059451018/02/08 45 02/09/16إلتحاق بالزوجلطيفة خالف 04021Vمزدوجدار أم السلطان

المدرسة الجماعاتية 

ونانة

إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: وزان 1550899901/01/10 44 02/09/14فاطمة  مؤنس 02137Xمزدوجميكس

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليإقليم: وزانم م واد المخازن 1

تمارة
1583109305/09/11 44 02/09/14بن السوسي كريم 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: وزانم م سيدي بوزيتون 1583199505/09/11 44 06/09/14رجاء البقيدي 14953Cمزدوجبير الطالب

إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: وزانم م محليل 1584614905/09/11 44 02/09/14ليلى  وزاني 02187Bمزدوجلعجاجرة

إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: وزانم م سيدي بوزيتون 1584837505/09/11 44 06/09/14سليوي لحسن 15448Rمزدوجلولجة

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: وزانم م ابن زيدون 1584995805/09/11 44 02/09/14زدوكات جواد 04171Hمزدوجبطيط

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: وزانم م ابن طفيل

الفنيدق
1406831505/09/08 43 02/09/15المكوشي م 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: وزانم م الفرحة 1549791201/01/10 43 02/09/15نعيمة ايت منا 01738Nمزدوجالشللت

إقليم: وزانم م هرارةإقليم: وزانم م قلعة بني روتن 1550438901/01/10 43 03/09/13كنزة الطيبي 06361Nمزدوجعين بيضاء
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إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 1681711604/09/12 43 04/09/12حنان ايت عمر 15734Bمزدوجاخللفة

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: وزانالموحدين 1682450704/09/12 43 04/09/12شيخي رهام 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: وزانم م الجابريينإقليم: وزانافراوة 1683504204/09/12 43                       

إلهام جلولي

04/09/12 06325Zمزدوجابريكشة

عمالة: الميةالبراهمةإقليم: وزانم م الفرحة 1682955204/09/12 42 02/09/14المصطفى المتمر 01719Tمزدوجالشللت

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: وزانافراوة 1682988704/09/12 42 02/09/14يوسف اليزيد 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي

الفنيدق
1581126302/09/10 41 02/09/13محاسن   الزروقى 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: وزانم م الفقيه القري 1116969716/09/97 39 02/09/15عمران عمراني 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: وزانم م سيدي بوصبر 1407346805/09/08 39 03/09/15موحتي عبد اللطيف 09689Fمزدوجملعب

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: وزانم م الحريشة 1582648805/09/11 39 03/09/13أبي بكر فريد 10987Sمزدوجقصيبية

إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: وزانم م بني كولش 1583552605/09/11 39 03/09/13رشيد الخياطي 11139Gمزدوجمولي بوسلهام

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: وزانم م الزيتون

تمارة
1583892805/09/11 39 03/09/13فاطمة فوغالي 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 15838981105/09/11 39 29/09/15رابحة فرحاوي 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: وزانم م ابن طفيل 1584193605/09/11 39 02/09/15انس كركازي 05752Bمزدوجالعوامرة

إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: وزانم م سد الوحدة 1584573405/09/11 39 03/09/13فاطمة الزهراء نينح 02139Zمزدوجميكس

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: وزانالحمارة 1585013505/09/11 39 02/09/15عبدالسلم زواكي 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: وزانم م الغزوات 1045938216/09/96 38 02/09/14زنيبار  مصطفى 05747

W

مزدوجالعوامرة

إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: وزانم/م وادي المخازن2 1405566105/09/07 38 02/09/14يونس السالمي 11350Lمزدوجأيت  إيكو
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عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: وزانم م سيدي بوصبر 1405640601/02/08 38 02/09/14الوكيلي بهاء الدين 03839Xمزدوجوليلي

عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: وزانم م محليل 1405664601/02/08 38 02/09/14حفيضة أفوناس 03842Aمزدوجوليلي

إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانم م ابن مالك 1120542116/09/98 37 03/09/13إلتحاق بالزوجةم ملكي 14664N)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: سلمدرسة احمد السالميإقليم: وزانم م ابن طفيل 1583487205/09/11 37 02/09/15إلتحاق بالزوجالغرباوي خديجة 01183K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: مكناسكرمتإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 1683140504/09/12 37 02/09/15فاطمة الرويفي 03849Hمزدوجوليلي

إقليم: وزانم/م الفقيه الرهونيإقليم: وزانم م بني م 1683325504/09/12 37 04/09/15هيدوري يوسف 06316Pمزدوجابريكشة

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: وزانم م محليل 1683875304/09/12 37 02/09/15منور عبد اللطيف 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 1684399204/09/12 37 04/09/15فؤاد تمزيرت 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: وزانم سيدي رضوان

الفنيدق
1583053505/09/11 36 06/09/17سمية بلمصطفى 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: وزانم م ابن منظور

الغزولي

عمالة: سل 1718218103/09/13 36 02/09/16يوسف هدلي 01259Tمزدوجعامر

عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: وزانم م معروف الروصافي 1583918405/09/11 35 06/09/17عبد الرحمان غايت 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: وزانم م الجابريينإقليم: وزانالموحدين 1717150103/09/13 35 03/09/13بنعبود كريمة 06325Zمزدوجابريكشة

إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: وزانم م ابن زيدون 1718244503/09/13 35 19/09/16حمال    مريم 15448Rمزدوجلولجة

إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: وزانم م الشرفاء 1718383103/09/13 35 03/09/15   بوبكر جعفر 14738Uمزدوجسيدي عزوز

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: وزانأنوال 1580613402/09/10 34 02/09/16فؤاد البلبال 11491Pمزدوجمقام الطلبة

إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: وزانم م ابن زيدون 1583021505/09/11 34 02/09/14رشيد بكور 15448Rمزدوجلولجة

إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: وزانم م الحريشة 1583600205/09/11 34 02/09/14م اليعكوبي 04165Bمزدوجبطيط
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عمالة: الصخيرات  - الكديةإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي

تمارة
1584113305/09/11 34 02/09/16الزنيبري ايمان 01375Uمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: وزانم م ابن طفيل 1584356305/09/11 34 02/09/16عبد الصمد لعزوزي 11814Rمزدوجأم الربيع

إقليم: وزانواد الذهبإقليم: وزانم م أمزو 1584836205/09/11 34 05/09/13سلل سالمة 15019Zمزدوجبني قلة

إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: وزانم م الحريشة 1584843105/09/11 34 02/09/14محسن سرار 14852Tمزدوجسيدي الكامل

إقليم: شفشاونم/م دار مناتإقليم: وزانم م بني م 1585035105/09/11 34 04/09/14إلتحاق بالزوجةالناجي العللي 18852Rمزدوجبني سلمان

إقليم: وزانم م ادريس الثانيإقليم: وزانم م اللوكوس 1683573104/09/12 33 02/09/15كوثر القاسمي 15016

W

مزدوجبني قلة

إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 1683783104/09/12 33 02/09/14إلتحاق بالزوجمعزي صباح 14664N)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: وزانم م ادريس الثانيإقليم: وزانم م تملة 1684302104/09/12 32 02/09/14عثمان سرحان 15016

W

مزدوجبني قلة

عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: وزانم م ادريس الثاني 1405908424/01/08 31 03/09/15شهيد عبد العزيز 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: وزانم م محليل 1582958105/09/11 31 02/09/15يوسف بن الشيخ 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسماولد كثيرإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 1583138105/09/11 31 02/09/16إلتحاق بالزوجةمنعم بوعيطى 14717

W

مزدوجعين الدفالي

إقليم: الخميساتمعاويةإقليم: وزانم م المنفلوطي 1583610105/09/11 31 06/09/17إلتحاق بالزوجحكيمة العبضولي 11520

W

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال
مزدوج

إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: وزانم م الزيتون 16809981101/01/12 31 02/09/15مجيدة بغدادي 11238Pمزدوجأولماس

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبياتإقليم: وزانمولي اسماعيل 1751816202/09/15 31 02/09/15كوثر عباسي 11025Hمزدوجأولد حسين

إقليم: تطوانم.م امساإقليم: وزانم م الدوالح 17522091002/09/15 31 02/09/15أسية بن عياد 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: وزانم م القشاشدة 1752259802/09/15 31 02/09/15بنجابر أمينة 10888Jمزدوجبنمنصور

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: وزانم م بني كولش 1752432202/09/15 31 02/09/15عزيزة شقدوف 11009Rمزدوجدار بلعامري
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إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: وزانم م الشرفاء 1752476102/09/15 31 02/09/15حنان الشويني 10902Zمزدوجبنمنصور

إقليم: سيدي سليمانالمركزية القريةإقليم: وزانم م العزابة 1752484102/09/15 31 02/09/15ضباب غيثة 11024Gمزدوجأولد حسين

إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: وزانمولي اسماعيل 1752562602/09/15 31 02/09/15العتاقة ليلة 14871Nمزدوجالحوافات

إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: وزانم م الدوالح 17526631102/09/15 31 02/09/15سارة الكطابي 12165Xمزدوجأيت عمار

عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: وزانمولي اسماعيل 1753216402/09/15 31 02/09/15خالد رباب 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: وزانم م بني كولش 17537971102/09/15 31 02/09/15وفاء تيتاف 03854Nمزدوجمغاصيين

المدرسة الجماعاتية 

ونانة

عمالة: المضيق - علل بن عبد اإقليم: وزان

الفنيدق
1584451205/09/11 30 02/09/14مرابطي كريمة 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة عمر مكري البتدائيةإقليم: وزانم م الدوالح

مرس السلطان
1716914403/09/13 30 02/09/16سلوى  عامري 01522D مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: وزانم م الفقيه القري 1717583103/09/13 30 02/09/16بدر اضريف 14687N)مزدوجدار الكداري )البلدية

إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م الفقيه القري 1718205903/09/13 30 02/09/16حبراوي م 15049Gمزدوجلمجاعرة

إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 1718920103/09/13 30 02/09/16والي علمي الحسن 14783T)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: وزانواد الذهبإقليم: وزانم م القشاشدة 1719350902/09/13 29 02/09/15فاطمة الزرقوني 15019Zمزدوجبني قلة

عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: وزانمولي اسماعيل 14058111124/01/08 28 02/09/14فاطمة علمي 01234Rمزدوجالسهول

إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: وزانم م الزيتون 1681915504/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجةصالح اسفي 09598Gمزدوجاوفوس

إقليم: وزانم م الطبريإقليم: وزانالموحدين 1719808402/09/14 28 02/09/14زكية اعميار 15022Cمزدوجبني قلة

المركزية اولد بوثابت إقليم: وزانم م بني كولش

المركز

إقليم: سيدي سليمان 1719853202/09/14 28 02/09/16نجيب عروب 10963Rمزدوجأولد بن حمادي

عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: وزانم م بني كولش 17200471102/09/14 28 02/09/16 سعيد بن الشرقي 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط
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إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: وزانم م بني كولش 1720365202/09/14 28 02/09/16خليد ديال 14839Dمزدوجانويرات

إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 1681742304/09/12 27 عبد ا أيت الحاج 

لحسن

02/09/15 10985Pمزدوجالصفافعة

عمالة: سلمدرسة للة أسماءإقليم: وزانم م بني م 1681992204/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجةبهداوي  م 01150Z باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 1683057304/09/12 27 04/09/15عبد اللطيف الكيحل 14908Dمزدوجباب تيوكا

إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: وزانم/م وادي المخازن2 16830751004/09/12 27 06/09/17نورى  المستعد 02217Jمزدوجالوادين

إقليم: الرشيديةالغرفةإقليم: وزانم م معروف الروصافي 1683639504/09/12 27 06/09/17نبيل كريم 09525Cمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانم م الرمل 1581086902/09/10 26 02/09/16إلتحاق بالزوجمنى العزببي 14672X)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: وزانم م محليل

الفنيدق
1581542502/09/10 26 صوصي علوي 

يوسف

02/09/16 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: وزانم م ابن طفيل 1550998201/01/10 24 02/09/16حمو وجيط 11298Eمزدوجأيت يدين

عمالة: فاسأبي بكر الصديقإقليم: وزانم سيدي رضوان 1580513602/09/10 24 14/09/15إلتحاق بالزوجالكاملة كمان 02015P)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 1583226305/09/11 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةعزيز بومعيزة 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: وزانم م ابن زيدون 1583427805/09/11 24 02/09/16العباسي امينة 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: وزانم م الفقيه القري 1584142805/09/11 24 06/09/16ابتسام جليلي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 1585004105/09/11 24 05/09/16فاروق الزهاو 11004Kمزدوجدار بلعامري

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: وزانم م لل مريم 1717292503/09/13 24 02/09/16بوكرين أشرف 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: وزانالموحدين 1717432103/09/13 24 02/09/16العربي الشاهدي 11039Yمزدوجعرباوة

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: وزانم م الزيتون 1718226203/09/13 24 02/09/16حاجي يوسف 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: وزانم م الغويبةإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 1718440203/09/13 24 03/09/16خالد الكنكسي 06341Sمزدوجاسجن

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 1911180201/01/17 24 06/09/16حسنة بارة 14908Dمزدوجباب تيوكا

إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: وزانم م ابن منظور 1911562101/01/17 24 06/09/16م الشرقي 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: وزانم م بني كولش 1911614101/01/17 24 06/09/16أميمة العسكي 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 1911698101/01/17 24 06/09/16 سكينة الهتاك 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 1911791501/01/17 24 06/09/16هالة الوالي 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبياتإقليم: وزانم م ابن منظور 1911870201/01/17 24 06/09/16م الحبشي 11025Hمزدوجأولد حسين

إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: وزانم م ابن منظور 1911987101/01/17 24 06/09/16م الصفريوي 14787Xمزدوجلمرابيح

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: وزانم م العزابة 1912287301/01/17 24 06/09/16ادريس قفصي 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 1912647101/01/17 24 06/09/16ثرية نامو 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: وزانم م ابن منظور 1912860101/01/17 24 06/09/16عبد الحليم الصباني 11017Zمزدوجمساعدة

إقليم: سيدي قاسمالجاحظإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 1912889101/01/17 24 06/09/16السماحي عبدالرحيم 14683J)مزدوجاحد كورت )البلدية

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 1913023301/01/17 24 06/09/16إيمان الزهاني 14908Dمزدوجباب تيوكا

عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 1405907124/01/08 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةناصيري عبد الكريم 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: وزانم م المام الجزولي 1681323905/09/11 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةعلل قايدي 10925Zمزدوجعامر السفلية

إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 17177251103/09/13 23 07/09/17يونس البودوري 02376Gمزدوجعدرج

إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: وزانم م عين دريج 1721259102/09/14 23 06/09/17م لفقيري 11004Kمزدوجدار بلعامري
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إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: وزانم م سد الوحدة 1721403302/09/14 23 06/09/17سعيد مرات 10992Xمزدوجقصيبية

إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: وزانم م القشاشدة 1912396301/01/17 23 06/09/16لحسن  البريزي 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانتالة 1684291804/09/12 22 02/09/16إلتحاق بالزوجلمياء سلمي 14993

W

مزدوجمصمودة

إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانمولي اسماعيل 1911229201/01/17 22 06/09/16يسين بن الهاشمي 15007Lمزدوجبني قلة

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: وزانالموحدين 1752666602/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجخلود الهاشمي 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: وزانم م الدوالح 1752667302/09/15 21 02/09/15طامو الحشلوفي 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: وزانم م بني ايتنا 1717771203/09/13 20 03/09/16عبدالرحيم الحافظي 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: وزانم م بني كولش 1718363103/09/13 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةالدريسي العلمي وليد 08662Pمزدوجالغنادرة

عمالة: الصخيرات  - واد الشراطإقليم: وزانم م المنفلوطي

تمارة
1720109102/09/14 20 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء بوقجيج 01353V)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: وزانم م سد الوحدة 1752420402/09/15 20 06/09/17شابو زكرياء 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: وزانم م سد الوحدة 1753809402/09/15 20 06/09/17طرقي رجاء 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: وزانم أبو موسى الشعري 1048581416/09/96 18 02/09/15عزيز البوشيخي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: وزانم م عين دريج 1404423105/09/07 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةأنوار اضادي 14820Hمزدوجالخنيشات

إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 1716819503/09/13 17 06/09/17ايت تيموريك  م 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: وزانم م سيدي بوصبر 1717927103/09/13 17 06/09/17المريسي عبد القادر 14772Fمزدوجلمرابيح

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 1718402203/09/13 17 06/09/17ادريس جفريوى 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 1912759101/01/17 17 06/09/16إلتحاق بالزوجأمينة الرابحي 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية
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إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 1717687203/09/13 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةادريس البشري 10924Yمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1911279401/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجاماني بنصالح 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 1912104201/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجحنان كروس 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 1911689101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجةم الحوضي 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 1911808401/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجفظمة اليوسفي 14961Lمزدوجبير الطالب

عمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسيإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 1911857201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجسكينة الفكيكي 01165R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1911942801/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجالعفير نور الهدى 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: وزانم م محليل 1579999202/09/10 14 02/09/16إلتحاق بالزوجبزار الهام 18200Gمزدوجأولد صالح

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: وزانم م الزيتون 1580720702/09/10 14 02/09/16عصام الزاكي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

عمالة: طنجة - أصيلالحومرإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 1717755703/09/13 14 الغزواني المزوري 

طه

02/09/16 15277Eمزدوجالساحل الشمالي

إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1717872603/09/13 14 02/09/16فتحي المبشور 14826Pمزدوجالخنيشات

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: وزانم م المام الجزولي 17186691003/09/13 14 02/09/16عبدا معطلوي 05751Aمزدوجالعوامرة

عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: وزانم م بني ايتنا 1718984203/09/13 14 02/09/16ولهريش م 15252Cمزدوجسبت الزينات

عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 1719385103/09/13 14 02/09/16الزيتي الحسن 15288Sمزدوجالعوامة

إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم م القشاشدة 1911167401/01/17 14 سهام بقالي الدرسي 

الحسني

06/09/16 15054Mمزدوجلمجاعرة

إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 1911372201/01/17 14 06/09/16وفاء بوكري 14989Sمزدوجمصمودة

إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: وزانم م القشاشدة 1911719701/01/17 14 06/09/16جهاد القادري 14989Sمزدوجمصمودة

84



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1911762901/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوججهاد المير 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزاني 1911934301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجالعثماني رجاء 10960Mمزدوجمكرن

إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1912117101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةاسماعيل هدان 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: وزانم م العزابة 1913039701/01/17 14 06/09/16فاطمة الزوهري 11004Kمزدوجدار بلعامري

إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 1720106602/09/14 13 07/09/17مهدي بيتة 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: وزانم م المنفلوطي 1720575102/09/14 13 06/09/17عبد النبي الحافظي 11043Cمزدوجعرباوة

إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: وزانالحمارة 1720823502/09/14 13 06/09/17نور الدين الصالحين 11011Tمزدوجدار بلعامري

إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: وزانأنوال 1581393502/09/10 12 02/09/16حنان أتزكي 11489Mمزدوجمقام الطلبة

إقليم: تطوانأزلإقليم: وزانم م احمد أمين 17212171002/09/14 12 02/09/16إلتحاق بالزوجةالخلفي عبد المومن 05621Jمزدوجازل

عمالة مقاطعات الدار ابن الروميإقليم: وزانم م الزيتون

البيضاء أنفا
1753159102/09/15 11 06/09/17هشام الجميلي 01399V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 1753424602/09/15 11 06/09/17بدر الدين مصور 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانواد الذهب 1753452602/09/15 11 06/09/17إلتحاق بالزوجحسنة المهاجري 14664N)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: وزانم م ابن زيدون 1753640102/09/15 11 06/09/17رحموني م 14783T)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: وزانم م الطبري 1752446102/09/15 10 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد السلم شرافي 14820Hمزدوجالخنيشات

إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: وزانم م 6نونبر 1753344302/09/15 10 06/09/17لتيم طارق 18173C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: وزانالحمارة 17168791303/09/13 7 06/09/17اعليلو م 11073Kمزدوجبني مالك

إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 1719317203/09/13 7 06/09/17م يحيي 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية
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إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: وزانم م ابن منظور 1720358402/09/14 7 06/09/17ياسر الدرداكي 11004Kمزدوجدار بلعامري

إقليم: إفرانالبقريتإقليم: وزانم م عين دريج 17207241202/09/14 7 06/09/17عبدالعزيز العمري 10776Mمزدوجسيدي المخفي

إقليم: تنغيرم.الوفاءإقليم: وزانم م عين دريج 1721154102/09/14 28 02/09/14يوسف قشمار 24663G)المازيغيةتنغير )البلدية

إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: وزانأنوال 1911715101/01/17 22 عبد الرحمان 

الجطاري

06/09/16 06503T)المازيغيةامزورن )البلدية

إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تيوغزةإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1911326101/01/17 12 06/09/16سليمان بوشان 16800Kالمازيغيةتيوغزة

عمالة: طنجة - أصيلسكينةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 236513101/10/83 177 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد الحميد اللوامي 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلسكينةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 383867117/09/90 167 16/09/96أقدمية 20 سنةم العرفاوي 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 749242216/09/93 165 16/09/95أقدمية 20 سنةم سعيد باوي 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل المام مالكعمالة: طنجة - أصيلالحومر 745450116/09/93 161 16/09/98أقدمية 20 سنةم الدريسي 15207D)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلالحومر 204815421/09/83 159 06/09/00أقدمية 12 سنةم بروحو 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرعمالة: طنجة - أصيلالحومر 58115116/09/94 153 16/09/97أقدمية 20 سنةحكيم سعيدو 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 58449116/09/94 149 06/09/00أقدمية 12 سنةأحمد اجغل 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الثانيعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 744154116/09/93 147 16/09/98أقدمية 20 سنةمنير خرمو 24283U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفينعمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيو 746991116/09/93 147 16/09/97أقدمية 20 سنةعمر الشاط 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلرابعة العدويةعمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلم 270791116/09/86 146 27/09/93أقدمية 20 سنةم السعيد الخياطي 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 60633116/09/94 145 16/09/00أقدمية 12 سنةأحمد الحوزي 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 89180216/09/95 145 مولي الحسن 

سبعاوي
06/09/00أقدمية 12 سنة 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: طنجة - أصيلابن زيدونعمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقية 355696116/09/89 144 16/09/90أقدمية 20 سنةنزهة بوطريقة 15137C طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل ابن خلدونعمالة: طنجة - أصيلالحومر 63323116/09/95 143 16/09/99إلتحاق بالزوجابتسام الغريب 15205B)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 89593116/09/95 143 16/09/99إلتحاق بالزوجحنان املوكرناط 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالجولنعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 7251181016/09/92 143 16/09/99أقدمية 12 سنةمصطفى حماد 15155X الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 740433116/09/93 143 11/09/01أقدمية 12 سنةعبد السلم بوعصيد 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 740539116/09/93 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةم بوعصيد 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلأحدعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 1121797816/09/98 143 16/09/99أقدمية 12 سنةسهام الحواقي 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل المختار البقاليعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 59502516/09/94 141 16/09/99أقدمية 12 سنةخليد مضمون 15204A)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 775874116/09/91 140 21/11/91أقدمية 20 سنةرحمة الحراتي 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلالديموس 1049704216/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالمرابط عبد النبي 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلسكينةعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 1116439116/09/97 139 16/09/97أقدمية 20 سنةسهام الزباخ 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 1157518116/09/99 139 16/09/99أقدمية 12 سنةزروالي   نعيمة 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالجولنعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 57684916/09/94 137 16/09/99أقدمية 12 سنةطارق بو قنطار 15155X الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 1049411116/09/96 137 06/09/00إلتحاق بالزوجةإبراهيم العسري 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 719687616/09/92 135 16/09/00أقدمية 12 سنةم جبران 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيلأكووارت

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - أصيل 60432116/09/94 134 13/09/01إلتحاق بالزوجةعبد السلم  البقالي 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلم علي مرزوقعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 236538117/09/84 134 16/09/93أقدمية 20 سنةم سعيد عضامي 15206C)مزدوجاصيلة )البلدية
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عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 91772216/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد العالي معقول 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيلأحريق 1116445316/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةمصطفى اسقيمن 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمام مالك بن أنسعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 1116485616/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الرحيم استيتو 15186F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأحد الغربيةعمالة: طنجة - أصيلمجلو 1116673116/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةمسير تمرابط 15210Gمزدوجحد الغربية

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسي 238254101/10/83 132 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الدائم السباعي 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلابن زيدونعمالة: طنجة - أصيلبدريون 746358116/09/93 132 16/09/99إلتحاق بالزوجةاتوهلتي حسن 15137C طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلم الدريسيعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 239604101/10/83 130 23/09/94أقدمية 20 سنةعبد ا البقالي 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الولعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحة 775532216/09/91 130 16/09/98أقدمية 20 سنةحسن السماعيلي 15135A طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 89364116/09/95 129 06/09/01أقدمية 12 سنةهشام بن المهدي 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل  الخلصعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 1234380106/09/01 129 06/09/01أقدمية 12 سنةبشرى أمزير 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرعمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيو 744501116/09/93 127 06/09/01أقدمية 12 سنةبومريجة مصطفى 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل الدارسةعمالة: طنجة - أصيلالرملة 1049339616/09/96 123 07/09/02أقدمية 12 سنةجهاد مطعيش 15169M الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلالرويف 1121692116/09/98 123 06/09/02أقدمية 12 سنةإنصاف الخريم 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينعمالة: طنجة - أصيلخديجة أم المؤمنين 204286121/09/83 120 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الواحد عيداني 15130V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الثانيعمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطاب 316471116/09/88 118 16/09/98أقدمية 20 سنةنادية الصمدي 24283U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيلالمجد 706679116/09/92 118 16/09/99أقدمية 12 سنةالمموحي نبيلة 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلمعمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريس 1116457116/09/97 118 16/09/98أقدمية 20 سنةالزكيري زينب 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: مكناس بني مرعازعمالة: طنجة - أصيلالجبيلة 62999616/09/95 117 07/09/04أقدمية 12 سنةالغنيمي ثورية 03848Gمزدوجوليلي

عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 1368615107/09/04 117 07/09/04أقدمية 12 سنةحنان المزوري 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينعمالة: طنجة - أصيل20 غشت 725438116/09/92 116 16/09/97أقدمية 20 سنةم الحسناوي 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيلالمجد 746206116/09/93 116 16/09/00أقدمية 12 سنةأسماء بوحديد 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل المختار البقاليعمالة: طنجة - أصيلم الدريسي 1049820116/09/96 116 16/09/97أقدمية 20 سنةحفيظة تقال 15204A)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل الداخلةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 1158518116/09/99 115 16/09/03أقدمية 12 سنةلبنى لوالي 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابعمالة: طنجة - أصيل الفتح 89696116/09/95 114 16/09/00أقدمية 12 سنةرشيد النجار 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدعمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 1116593116/09/97 114 16/09/98أقدمية 20 سنةأسية التيدي العمري 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيعمالة: طنجة - أصيل الندلس 1116901116/09/97 114 فاطمة الزهراء 

بنسليمان
16/09/98أقدمية 20 سنة 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلن 737641116/09/93 110 16/09/01أقدمية 12 سنةبرداعي ميلود 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرعمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيم 56126116/09/94 108 06/09/02أقدمية 12 سنةفاطمة قشاش 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيل العيون 63237116/09/95 108 16/09/99أقدمية 12 سنةمريم العاقل الفقيه 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرعمالة: طنجة - أصيلابن زيدون 724161316/09/92 108 29/09/06أقدمية 12 سنةأسماء اللنجري 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 725106116/09/92 108 06/09/04إلتحاق بالزوجةم ضحاك 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 1116470116/09/97 108 05/09/03إلتحاق بالزوجكريمة لشهب 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيل الفتح 1153618116/09/99 108 16/09/99أقدمية 12 سنةكريم وقار 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةعمالة: طنجة - أصيلم الدريسي 63024816/09/95 106 04/09/02أقدمية 12 سنةسعاد اموايسة 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيلالمجد 853942121/09/83 106 13/10/05أقدمية 12 سنةحبيبة نفير 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريعمالة: طنجة - أصيلالزياتن 55551116/09/94 105 م الهداجي 

المجدوبي

03/10/07 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 1115406416/09/97 105 07/09/05أقدمية 12 سنةعبد الغني   الشاك 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 1116518116/09/97 105 06/09/05أقدمية 12 سنةرجاء الهراج 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمام الغزاليعمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلن 1048485316/09/96 104 07/10/05أقدمية 12 سنةرشيد الشركي 15171P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الولعمالة: طنجة - أصيلالديموس 1121683216/09/98 103 16/09/08إلتحاق بالزوجازلماط احسان 15135A طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 1307325106/09/03 103 13/10/05أقدمية 12 سنةأمال حمو الطهر 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابعمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلن 315724716/09/87 102 عبد الواحد اولد 

بوعزيز
10/09/01أقدمية 12 سنة 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الدارسةعمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيد 238393117/09/84 100 15/02/10عبد القادر الحريزي 15169M الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطاب 1117476116/09/97 100 06/09/02أقدمية 12 سنةفوزية بندافي 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمام مالك بن أنسعمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيب 61199116/09/94 98 06/10/04أقدمية 12 سنةصلح عبد السلم 15186F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الثانيعمالة: طنجة - أصيل العيون 1116460116/09/97 98 16/09/02إلتحاق بالزوجالدخيشي بهاء 24283U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيل البصيري 1116462116/09/97 98 13/04/07أقدمية 12 سنةجلل العلمي الفلقي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيل ابن حنبل 1121641116/09/98 98 06/09/02إلتحاق بالزوجالشدي سناء 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالنماءعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 1158465116/09/99 98 06/09/17أقدمية 12 سنةعثمان الزرهوني 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمام مالك بن أنسعمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيب 1177309106/09/00 96 06/10/04أقدمية 12 سنةهرهار كريمة 15186F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلعبد الرحمن أنكايعمالة: طنجة - أصيل بني سعيد 1234282106/09/01 96 07/09/05إلتحاق بالزوجهناء المجاطي 15142H طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرعمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبة 740475116/09/93 92 15/02/10عماد سريع 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيل الندلس 1155749116/09/99 92 05/01/04أقدمية 12 سنةسعاد جرير 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل الداخلةعمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيم 1265202104/09/02 92 13/09/03أقدمية 12 سنةشتوان سعاد 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 1179234406/09/00 91 05/09/11بثينة الحتاش 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 1116556116/09/97 88 04/09/12محسن أجان 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلبدريونعمالة: طنجة - أصيلأولد عطية 1401401101/01/06 88 01/01/06أقدمية 12 سنةالبريمي خالد 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل البديععمالة: طنجة - أصيلالجاحظ 862875411/10/82 86 15/02/10معبد رجاء 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولعمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبة 1158183216/09/99 86 09/09/09أسماء أغبالو 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلبدريونعمالة: طنجة - أصيلالخير 54824616/09/94 84 15/02/10عبد العزيز الصروخ 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحة 1176042206/09/00 84 07/09/04أقدمية 12 سنةإكرام العبدوسي 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلابن زيدونعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 1121588416/09/98 81 05/09/11إلتحاق بالزوجبن قدور سعيدة 15137C طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 1045932116/09/96 80 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد الصمد الطالبي 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيلالجاحظعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدة 1116560116/09/97 80 06/09/11إلتحاق بالزوجسناء حفار 23227

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 1238741113/09/01 80 03/09/12إلتحاق بالزوجأمينة ندري 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيل اجزناية 1121604116/09/98 79 16/06/12إلتحاق بالزوجالهام القدوري 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلبوكدور 1401399101/01/06 79 01/01/06إلتحاق بالزوجبوشرى بخاري 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيل الفتح 1121615116/09/98 78 04/09/12أمال بن طيب 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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عمالة: طنجة - أصيلعبد الرحمن أنكايعمالة: طنجة - أصيلبوكدور 1401405201/01/06 78 01/01/06إلتحاق بالزوجسعاد مبتسم 15142H طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلمولي يوسف 1174637106/09/00 77 02/09/15إلتحاق بالزوجماجدة الوهابي 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةعمالة: طنجة - أصيلأولد عنتر 57551816/09/94 76 25/09/12صخر المهيف 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 1116436316/09/97 71 02/09/16إلتحاق بالزوجةعمر الهواري 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأم أيمنعمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسي 1116607216/09/97 70 06/09/17إلتحاق بالزوجفدوى الزيموسي 15152U الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 63017116/09/95 69 06/09/17فاطمة الواتي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوعمالة: طنجة - أصيلالجبيلة 1267376102/10/02 69 03/10/11مريمة استبشار 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل الداخلةعمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفان 1116590116/09/97 68 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمختار عيادة 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 1173724206/09/00 67 06/09/09حليمة  الركيك 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالرشادعمالة: طنجة - أصيلالمام علي 1116524116/09/97 66 06/09/17البتول الراوي 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 1404267204/09/02 63 04/09/12عبد السلم عتاق 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 1116903216/09/97 62 06/09/17إلتحاق بالزوجةمصطفى عزوز 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديق 1266132113/09/02 62 04/09/12ليلى القسمي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 1404563105/09/07 61 بوشركة الزيلشي 

نعيمة
06/09/11إلتحاق بالزوج 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 1405252105/09/07 61 05/09/11إلتحاق بالزوجسمية الشرقي 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالزياتنعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 1307979205/09/03 60 05/09/11إلتحاق بالزوجالراوية مساوي 15226Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلالمام علي 1308390105/09/03 60 22/10/08صفاء         سريع 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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عمالة: طنجة - أصيلعبد الرحمن أنكايعمالة: طنجة - أصيلالديموس 1368569617/09/04 60 04/09/12إلتحاق بالزوجةالخضر عادل 15142H طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الداخلةعمالة: طنجة - أصيلأحريق 1580489202/09/10 59 02/09/10هاجر الحاتمي 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيل الفتح 1269464320/09/02 58 04/09/12إلتحاق بالزوجساتور سناء 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوعمالة: طنجة - أصيلمجلو 1585234109/12/11 57 07/02/12الحريزي الصديق 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالرشادعمالة: طنجة - أصيل الفتح 60131216/09/94 56 06/09/12أحمد الدريسي 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 745687116/09/93 56 03/09/12اسماء مغني 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحة 1306192105/09/03 54 05/11/09رجاء بوشامة 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 1307804305/09/03 54 05/09/11إلتحاق بالزوجنعيمة ماكوري 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 1308473105/09/03 53 05/09/11إلتحاق بالزوجةالطاهري علوي هشام 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 1367219207/09/04 53 05/09/11إلتحاق بالزوجالبول لي حنان 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 1368481107/09/04 53 03/09/13عائشة   ا ديل 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينعمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلم 1116578116/09/97 52 03/09/13إلتحاق بالزوجبشرى الرايس 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأولد عنترعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 1551138301/01/10 51 04/09/12سعاد الجزار 15211Hمزدوجحد الغربية

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلالنماء 1116466116/09/97 50 02/09/16المدهون عبد الله 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلخديجة أم المؤمنين 1121594116/09/98 50 02/09/16البشير البقالي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلأكووارت 1367507118/09/04 50 02/09/14إلتحاق بالزوجالحراق ابتسام 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 1267120113/09/02 49 06/09/17إلتحاق بالزوجةيونس الحربولي 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: طنجة - أصيلخديجة أم المؤمنينعمالة: طنجة - أصيل الفتح 1116525216/09/97 48 02/09/13فدوى اخزان 15161D الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 1116798316/09/97 48 02/09/14فدوى البازي 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبة 1180130106/09/00 48 02/09/14إنصاف ساتور 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفان 1265716113/09/02 48 02/09/14احمد البقالي القاضي 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 1367807116/09/04 48 مومني فاطمة 

الزهراء

02/09/13 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلالنماء 720830116/09/92 46 06/09/17أحمد دحو 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلالكندي 1120532216/09/98 46 02/09/16إلتحاق بالزوجةع.الفتاح عهدي 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةعمالة: طنجة - أصيلمجلو 1268168201/10/02 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةالمصطفى مهير 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الندلسعمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفان 1400461115/09/05 44 15/09/15سعاد البكوري 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلالرويف 1176210808/09/00 43 04/09/12الخمليشي كروان 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل البديععمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 1114546416/09/97 42 02/09/16 المين موريت 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل البديععمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديق 1116675116/09/97 42 02/09/13كوتر احنيش 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفان 1399186305/09/05 42 02/09/14علو فاطمة 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمجدعمالة: طنجة - أصيلالرويف 1681430405/09/11 42 03/09/13إلتحاق بالزوجزكية النخلي 20597M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلإبن تيميةعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 1399998305/09/05 41 06/09/17إلتحاق بالزوجاليونوسي مليكة 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلمجلو 1116758216/09/97 40 02/09/16فدوة هيشام 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريعمالة: طنجة - أصيلالنماء 1368181115/09/04 40 02/09/15نجوى بلحجام 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيلأحد 1407172105/09/08 40 02/09/16إلتحاق بالزوجسعا د خلوق 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 1306814105/09/03 39 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف الحسني 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلالمتنبي 1407511105/09/08 39 02/09/15إلتحاق بالزوجسبولة شيماء 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهرية 1405199305/09/07 38 02/09/14بوخرصة رجاء 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 1405585405/09/07 38 02/09/14نبيلة  الطالبي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 1404452405/09/07 37 06/09/17اكروح عبد الواحد 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةعمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبل

الفنيدق
1047815116/09/96 36 06/09/17احمد المطيلي 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 1115367116/09/97 36 27/09/16نادية غيور 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: طنجة - أصيلالكندي 1116601116/09/97 36 06/09/17عماد الزوجال 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمام الغزاليعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 1269183104/09/02 36 04/09/12سعيدة الرقراقي 15171P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلعمالة: طنجة - أصيلالمحيط 1368504120/09/04 36 02/09/16امال جعنين 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيلالنماء 1399966415/09/05 36 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المريد 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: المضيق - ابن النفيسعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني

الفنيدق
1550637701/01/10 36 27/09/16البوزيدي  ابتسام 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالمهدي بن تومرتعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 1269157104/09/02 35 02/09/16إلتحاق بالزوجالرحيمي هناء 15177

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنعمالة: طنجة - أصيلمجلو 1583314105/09/11 35 10/09/14إلتحاق بالزوجنهى الشارف 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 1401176101/01/06 34 02/09/16نعيمة حجاج 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالزياتنعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 1549945201/01/10 34 ابن زيان العروسي 

أمال
02/09/16إلتحاق بالزوج 15226Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: طنجة - أصيلالعوامةعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 1584632205/09/11 34 02/09/16عمر أشن 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلإدريس الول 1367604507/09/04 32 03/09/14المرابط صفية 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالسمارةعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 1404545305/09/07 32 02/09/16منى بنصار 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 1681009601/01/12 32 02/09/16يوسف بولعيش 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيانعمالة: طنجة - أصيل الفتح 1306242205/09/03 30 03/09/13بوهو حنان 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 1406330405/09/08 30 02/09/16نوال   أولد  أمشوط 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م القضي عياض -انكارجة- عمالة: طنجة - أصيلمجلو

المركز

إقليم: العرائش 1406387105/09/08 30 02/09/16إلتحاق بالزوجةأنوار بكري 05936Bمزدوجالساحل

عمالة: طنجة - أصيلسيدي اليمانيعمالة: طنجة - أصيلالخرب 1583686703/09/11 30 02/09/16سهيلة الحنشي 15212Jمزدوجسيدي اليمني

عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلالكندي 1681078205/03/11 30 02/09/16فوزية الداودي 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلالرملة 1548729102/09/09 29 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة شلكي 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينعمالة: طنجة - أصيلابرييش 1550879101/01/10 29 02/09/14إلتحاق بالزوجةهشام  المجاهد 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 1682865104/09/12 29 02/09/16إلتحاق بالزوجلبنى الخاوى 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأكووارتعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 1238094706/09/01 28 02/09/17رحال  لمعيزي 15288Sمزدوجالعوامة

عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 1550227101/01/10 28 02/09/16حسناء  الفيغى 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 1551084101/01/10 28 02/09/16سعيدة السويسي 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 1583900205/09/11 28 02/09/16بشرى الفرون 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المركزية اولد بوثابت عمالة: طنجة - أصيلالبريدية

المركز

إقليم: سيدي سليمان 1720416102/09/14 28 02/09/16العائق عبد الفتاح 10963Rمزدوجأولد بن حمادي
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ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 1580787102/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجةم هشام 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهرية 1581496202/09/10 26 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان سالم 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلالرملة 1581905302/09/10 26 02/09/16ثريا شعيب 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديق 1404878105/09/07 25 02/09/14إلتحاق بالزوجلمساق فدوى 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 1584946505/09/11 25 02/09/16إلتحاق بالزوججميلة التويجر 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 1719388103/09/13 25 04/09/16إلتحاق بالزوجازميزم هند 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحة 1581949102/09/10 24 02/09/16العلواني نادية 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 1584582205/09/11 24 02/09/16السعدية أشفي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالخربعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 1584662105/09/11 24 02/09/16فاطمة أولد الكرعي 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 1584745105/09/11 24 06/09/16إيمان ريان 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 1584842205/09/11 24 02/09/16نزهة السراج 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالزياتنعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 1683165304/09/12 24 04/09/16إلتحاق بالزوجلبنة الصالحي 15226Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل20 غشتعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 1718007303/09/13 24 02/09/16القاسمي عمر 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيلابرييش 1175144107/09/00 23 02/09/15إلتحاق بالزوجهجر البقالي 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتيعمالة: طنجة - أصيل الدغاليين

الحسني
1549128502/09/09 22 06/09/17عبد القادر لعبيدي 18568G الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلالعوامة 1550293101/01/10 22 06/09/17سميره  القدوري 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: خنيفرةتيكمنتعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 1758406302/09/16 22 02/09/16حميد موجيط 11714Gمزدوجاكلموس
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عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقعمالة: طنجة - أصيلالحومر 1234846613/09/01 21 02/09/15بناني حفصة 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 1268086104/09/02 21 06/09/17شيماء لزاري 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلالرويف 1718851403/09/13 21 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة ناجحي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيلالرملة 1549864201/01/10 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةعياش عبد الصمد 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولعمالة: طنجة - أصيلابرييش 1684219104/09/12 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةأنس رمال 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 1684499104/09/12 20 02/09/16إلتحاق بالزوجصفاء الزكريتي 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأحدعمالة: طنجة - أصيلالخرب 1752044102/09/15 19 02/09/16إلتحاق بالزوجإيمان امقشد 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانعمالة: طنجة - أصيلالخرب 1583323105/09/11 18 02/09/16الشطاطي وفاء 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنعمالة: طنجة - أصيلبوكدور 1583589805/09/11 18 06/09/17صابر الوافي 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 1583867305/09/11 18 06/09/17فاطمة فايد 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنعمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذلي 1584870105/09/11 18 06/09/17ابتسام السوري 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيان 1717646103/09/13 18 02/09/16سومية العلواني 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخ 1717790603/09/13 18 02/09/16بشرى الحوزي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 1718872303/09/13 18 02/09/16بشرى النجار 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيلالخرب 1753333202/09/15 18 02/09/16إلتحاق بالزوجلكريني شامة 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 1046187116/09/96 17 02/09/16إلتحاق بالزوج زكية زروق 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل20 غشتعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 1720562502/09/14 17 06/09/17الهبطي مصطفى 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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عمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلمعمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفان 1721951202/09/14 17 02/09/16إلتحاق بالزوجيسرا الزوادي 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديق 1263256104/09/02 16 06/09/17عابدي  م 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: الميةالمجدعمالة: طنجة - أصيلابن زيدون 13997501107/09/05 16 14/09/17هاجر الجا 20013Cمزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة: طنجة - أصيلالنماءعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 1682688404/09/12 16 06/09/17البشيري فتين 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينعمالة: طنجة - أصيلالخير 1717419103/09/13 16 06/09/17إلتحاق بالزوجإكرام بولعيش 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيلابن حزم 1752001202/09/15 16 06/09/17إلتحاق بالزوجخولة عقاد 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 1912415201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجشيماء الحمر 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةعمالة: طنجة - أصيلمجلو 1717106103/09/13 14 06/09/17سناء بالقاسمي 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 1721797202/09/14 14 06/09/17أسماء الصروخ 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 1752631102/09/15 14 02/09/16سناء البزراتي 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: مكناسوادي الذهبعمالة: طنجة - أصيلالرويف 1911085201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجعودي نوال 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلعمالة: طنجة - أصيلبدريون 1911123601/01/17 14 06/09/16سارة عيوش 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 1911801201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجعزيزة اليحياوي 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 1721472102/09/14 13 06/09/17موراد مل 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 1721741202/09/14 13 06/09/17السقال لطيفة 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوفعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 1910965201/01/17 13 عبد الرحمن آيت 

المقدم
06/09/16إلتحاق بالزوجة 01030U)مزدوجالسويسي )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلأحريق 1911531101/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجسعيدة  داودي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية
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عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيل الدغاليين 1583334105/09/11 12 02/09/16إلتحاق بالزوجماجدة شلبي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلالمام علي 1720030602/09/14 12 بن الصديق عبد 

الواجد

02/09/16 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلالنماء 1682280104/09/12 10 06/09/17إلتحاق بالزوجيسرى بوجوج 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 15851181028/12/11 7 06/09/17فتيحة العلمي التايدي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحانعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 1680880101/01/12 7 06/09/17اناضيف الصديق 10332Eمزدوجأيت عيسى اححان

عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلالديموس 1717753103/09/13 7 06/09/17الغرباوي نجاة 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلرابعة العدويةعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 1720643202/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةالقرامش ايوب 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 1753513102/09/15 7 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة النحاسي 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمعمالة: طنجة - أصيلأبو هريرة 1368484407/09/04 6 07/09/17قمر ادريسي وكيلي 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية القدسعمالة: طنجة - أصيلبوكدور 1912766101/01/17 12 06/09/16م الراشدي 12319P)المازيغيةازغنغان )البلدية

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: تطوانالغابة

رسون

إقليم: شفشاون 205500121/09/83 186 16/09/92إلتحاق بالزوجةرشيد الشرقاوي 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة ابن الثيرإقليم: تطوانالسحتريين 1044117716/09/96 159 16/09/96أقدمية 20 سنةمنانة الجباري 05389G)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابإقليم: تطوانتزغارن

الفنيدق
89035716/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمحسين ردال 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة المختار السوسيإقليم: تطوانابن الرومي 89338116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالخراز م 05441N)مزدوجواد لو )البلدية

مدرسة عبد العزيز 

بنشقرون

إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوان 717932616/09/92 157 06/09/17أقدمية 20 سنةخلدون م 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانم.م عين سناد 724091216/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالفلي سعيد 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة لسان الدين بن إقليم: تطوانمدرسة ابن الثير

الخطيب

إقليم: تطوان 55887116/09/94 151 تبادلأقدمية 12 سنةالعليلتي م 06/09/17 05385C)مزدوجتطوان )البلدية
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إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: تطوانمدرسة ابن طفيل 762130616/09/91 151 تبادلأقدمية 12 سنةالعياش م 06/09/17 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: الرباطالزبير بن العوامإقليم: تطوان إفرطن - توغناتن 1175239106/09/00 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةبنعايد يوسف 01006T أكدال الرياض

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطخالد بن الوليدإقليم: تطوانامرسان 1174200106/09/00 126 04/09/02إلتحاق بالزوجخديجة بنيعيش 01005S أكدال الرياض

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: تطوانم.م تازروت 1267417113/09/02 121 07/09/04أقدمية 12 سنةم الجيدي 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة لسان الدين بن 

الخطيب

إقليم: تطوانمدرسة التهامي الوزانيإقليم: تطوان 775544416/09/91 119 تبادلعلي شهبون 06/09/17 05380X)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م عين سناد 1121717816/09/98 118 07/09/05إلتحاق بالزوجةسعيد بنحمد 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة السيدة سكينة  

بنت الحسين

إقليم: تطوانمدرسة ابن زيدونإقليم: تطوان 383389317/09/90 115 تبادلالغازي رشيد 06/09/17 05386D)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليإقليم: تطوانم.م تازروت 1264161113/09/02 115 07/09/05أقدمية 12 سنةم العربي البقالي 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تطوانمدرسة ابن طفيلإقليم: تطوانمدرسة ابن رشد 2165691016/09/85 113 تبادلالحسن قنجاع 06/09/17 05395N)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهرية 303243116/09/87 111 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسن مروان 05611Yمزدوجزيتون

عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 1155861116/09/99 111 16/09/04إلتحاق بالزوجمنى الهللي 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانالحدادين

الفنيدق
1264285719/09/02 109 06/09/06أقدمية 12 سنةعبد الحميد بلحرش 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تطوانم.م تازروت 13670431017/09/04 107 17/09/04أقدمية 12 سنةلمياء أجباد 03910Zمزدوجمهاية

إقليم: تطوانمدرسة ابن الثيرإقليم: تطوانمدرسة ابن زيدون 55830716/09/94 103 تبادلطارق المخنتر 06/09/17 05389G)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوانم.م تازروت 1305619404/09/03 103 07/09/05إلتحاق بالزوجةخالد عيدون 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة السيدة سكينة  بنت إقليم: تطوانمدرسة ابن زيدون

الحسين

إقليم: تطوان 55972816/09/94 101 تبادلمصطفى الهللي 06/09/17 05378V)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانالمورد 1270016113/09/02 101 05/09/07إلتحاق بالزوجأزنابط هاجر 25747K)مزدوجتطوان )البلدية
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عمالة: المضيق - الفقيه السراجإقليم: تطوانم.م المنفلوطي

الفنيدق
1266895120/09/02 99 14/10/08إلتحاق بالزوجالكنياري سميرة 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة عبد العزيز بنشقرونإقليم: تطوانإخداشن 1367040116/09/04 99 06/09/06إلتحاق بالزوجفاطمة ايت يوس 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

مليكة الفاسي

إقليم: تطوانمدرسة عبد العزيز بنشقرونإقليم: تطوان 1116877416/09/97 97 07/09/05إلتحاق بالزوجةرشدي عجان 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنإقليم: تطوانمدرسة م الحلوي 741925616/09/93 94 تبادلأقدمية 12 سنةعبد ا السطي 05/01/04 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة عبد العزيز بنشقرونإقليم: تطوانإخداشن 1121773216/09/98 94 06/09/10إلتحاق بالزوجةم محورك 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة سيدي احمد 

البقال

عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطوان

الفنيدق
1233786806/09/01 93 تبادلم أعراب 06/09/17 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة ابن رشدإقليم: تطوانمدرسة المغرب العربي 64155116/09/95 91 تبادلبن مسعود هشام 06/09/17 05397R)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانم.م أحمد بن جلونإقليم: تطوانم.م القلليين 55806716/09/94 87 تبادلإلتحاق بالزوجةم ابن يشرق 06/09/17 05512Rمزدوجملليين

مدرسة عبد الرحمان 

الداخل

إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: تطوان 64064116/09/95 83 06/09/17إلتحاق بالزوجةطبيز الحسين 05613Aمزدوجزيتون

عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطوانبطارة

الفنيدق
1157567216/09/99 83 05/09/11إلتحاق بالزوجةابزيك هشام 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانبونزال 1399082215/09/05 81 06/09/17معاد أفيلل 05446Uمزدوجعين لحصن

عمالة: المضيق - عبد ا إبراهيمإقليم: تطوانم.م ارقادن

الفنيدق
1399338415/09/05 79 09/11/09إلتحاق بالزوجةيونس بلحرش 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة مولي عبد 

السلم بن مشيش

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: تطوان

الفنيدق
334557216/09/88 78 تبادلأقدمية 12 سنةالصالحي زليخة 07/09/05 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوانالحمراء - الرينفي 1263299704/09/02 78 30/06/08إلتحاق بالزوجأبو نجمة مديحة 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانم.م القلليينإقليم: تطوانم.م أحمد بن جلون 56333116/09/94 77 تبادلصالح بوزيدي 06/09/17 05507Kمزدوجملليين

مدرسة عبد الرحمان 

الداخل

إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: تطوان 1367557107/09/04 75 إلتحاق بالزوجنبيلة الخطيب 05613Aمزدوجزيتون

إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م بني حرشان 1176233506/09/00 71 26/09/11إلتحاق بالزوجسهيلة الكوطيط 05433E)مزدوجتطوان )البلدية
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عمالة: المضيق - خديجة أم المؤمنينإقليم: تطوانم.م فج الريح

الفنيدق
13687131107/09/04 71 04/09/12أشرف السهيلي 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة الخنساءإقليم: تطوانالحدادين 1399491115/09/05 70 02/09/10إلتحاق بالزوجاحسان بوباس 05407B)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م اوشتام 1405142705/09/07 70 02/09/10إلتحاق بالزوجبهنة سناء 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: تطوانم.م بنقريش 1266120313/09/02 68 06/09/17اناس القنيين 05444Sمزدوجعين لحصن

إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانابن الرومي 1367045517/09/04 68 02/09/14إلتحاق بالزوجسمية أجديد 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: تطوانم.م العليق 1407535105/09/08 67 05/09/11سلسي عبد الحليم 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: المضيق - م.م  حيضرةإقليم: تطوانم.م الزينات

الفنيدق
1584180602/09/11 63 06/09/17اسماعيل كموني 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن

الفنيدق
1401520109/10/06 61 05/09/11تورية العلوي 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - موسى بن نصيرإقليم: تطوانم.م تازروت

الفنيدق
1179204206/09/00 59 03/09/13إلتحاق بالزوجةأحمد هرام 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - عين شوفوإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق

الفنيدق
1399455815/09/05 59 04/09/12إلتحاق بالزوجزينب بنيوبا 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 1399301115/09/05 58 03/09/13إلتحاق بالزوجةبدر بحري 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: تطوانمدرسة الخنساء 1399165115/09/05 54 06/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة اخشين 05615Cمزدوجزيتون

عمالة مقاطعات عين لل كنزةإقليم: تطواناوراغن

السبع الحي الم
1683170104/09/12 53 04/09/12زينب السويدي 01598L)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوان1بني وسيم 1406765305/09/08 52 04/09/12إلتحاق بالزوجالحضري نسرين 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: تطوانمدرسة ابن الثير 749292116/09/93 50 02/09/16العمري عبد السلم 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

إقليم: تطواندار اعللوإقليم: تطوانم.م عين لحصن 1580426602/09/10 50 02/09/12إلتحاق بالزوجالبوزيدي سناء 05619Gمزدوجازل

إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: تطوانم.م بني حرشان 1399555807/09/05 49 03/09/13إلتحاق بالزوج بمهو نزهة 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية
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إقليم: تطوانالسحتريينإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 1580955102/09/10 48 04/09/12إلتحاق بالزوجةجمال الدين كرامي 05585Vمزدوجالسحتريين

إقليم: مديونةالبقاقشةإقليم: تطوانم.م ارقادن 1122808116/09/98 47 06/09/17هشام بنشيل 19717Fمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: تطوانم.م بني احمايد

الخطاب

إقليم: فحص - انجرة 1581008602/09/10 47 04/09/12اسماء قريش 05462Lمزدوجأنجرة

عمالة: المضيق - ابن النفيسإقليم: تطوانافرطن

الفنيدق
1581242602/09/10 47 02/09/12إبراهيم المزاري 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - الخوارزميإقليم: تطوانإهلل

الفنيدق
1581444102/09/10 47 02/09/12إلتحاق بالزوجغاني خديجة 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - علل بن عبد اإقليم: تطوانم.م بنقريش

الفنيدق
1582199402/09/10 47 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bيوسف الوازي

إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوانم م بني وسيم 1266213304/09/02 46 04/09/12إلتحاق بالزوجالمعليتي نادية 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

الفنيدق
1549755701/01/10 45 03/09/13سورية أحناش 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - م.م  حيضرةإقليم: تطوان إفرطن - توغناتن

الفنيدق
1550894801/01/10 45 03/09/13محسن ارزقي 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تطوانم م بني وسيمإقليم: تطواناولد علي المنصور 1580573202/09/10 41 03/09/13الوهابي سناء 19949Hمزدوجالسحتريين

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابإقليم: تطواناولد علي المنصور

الفنيدق
1583646703/09/11 41 03/09/13إلتحاق بالزوجسارة البزونة 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة الخنساءإقليم: تطوانم.م الصباب 1583613105/09/11 40 04/09/13إلتحاق بالزوجةالعافية    محسن 05407B)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةإقليم: تطوانالحزومرييش 1583647105/09/11 40 02/09/14لمياء العراقي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوانم.م الهرارزة 1405802124/01/08 39 04/09/13 فاطمة بوزرهون 05495Xمزدوجبني حرشن

عمالة: المضيق - علل بن عبد اإقليم: تطوانتغزوت

الفنيدق
1406048423/01/08 39 03/09/13أبريشة أمينة 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: تطوانم.م بنقريش

الفنيدق
1550746801/01/10 39 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zانصاف كوديا

إقليم: تطوانالحمراء - الرينفيإقليم: تطواناوراغن 1583144705/09/11 39 03/09/13سناء بوعلي 05561Uمزدوجالحمراء
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إقليم: تطواندار اعللوإقليم: تطوانم.م إبراقن 1584445705/09/11 39 03/09/13إلتحاق بالزوجةمشفوع م وليد 05619Gمزدوجازل

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: تطواناولد علي المنصور

الشق
1550681101/01/10 38 02/09/14ادريس قاسمي 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: تطوانالدشريينإقليم: تطوانم.م هباطة 1682423204/09/12 38 03/09/13إلتحاق بالزوجالشامي ايمان 05527Gمزدوجصدينة

إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: تطوانمدرسة المختار السوسي 1406382805/09/08 37 15/09/15إلتحاق بالزوجبادة  أمينة 05631Vمزدوجدار بني قريش

عمالة: المضيق - الخوارزميإقليم: تطوانامرسان

الفنيدق
1581609902/09/10 37 02/09/14إلتحاق بالزوجلبنى تركى 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة ابن زيدونإقليم: تطوانمدرسة التهامي الوزاني 1122518316/09/98 36 تبادلحرية مزين 06/09/17 05386D)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة الخنساءإقليم: تطوانم.م الصباب 1405000505/09/07 36 02/09/13إلتحاق بالزوجكريمة السماس 05407B)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - الخوارزميإقليم: تطوانتزغارن

الفنيدق
1549877601/01/10 36 03/09/13إلتحاق بالزوجةعزوز زكرياء 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: تطوانابن الرومي 1401797106/09/06 35 03/09/13إلتحاق بالزوجةم حمامو 05631Vمزدوجدار بني قريش

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانم.م الزاوية

الفنيدق
1681468501/01/12 35 02/09/14إلتحاق بالزوجنبيلة اولد  محند 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: تطوانمدرسة السيدة آمنة 13680671017/09/04 34 06/09/17إلتحاق بالزوجاشهبون وردة 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تطوانالحمراء - الرينفيإقليم: تطوانالسلم 1582653105/09/11 34 05/09/14سلوى الشهب 05561Uمزدوجالحمراء

إقليم: تطوانم م بني وسيمإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 1582946105/09/11 34 03/09/14أسماء أزيرار 19949Hمزدوجالسحتريين

إقليم: تطوانالحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم.م بغاغزة 1583669805/09/11 34 02/09/14هدى  الهبطي 05561Uمزدوجالحمراء

عمالة: طنجة - أصيلالمجدإقليم: تطوانم.م الزاوية 1584378205/09/11 34 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء لطفي 20597M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

الفنيدق
1584831205/09/11 34 02/09/14م الصفار 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تطوانالدشريينإقليم: تطوانم.م تمرابط 1682434804/09/12 33 02/09/14إلتحاق بالزوجشيماء  شارية 05527Gمزدوجصدينة

105



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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عمالة: المضيق - علل بن عبد اإقليم: تطوان إفرطن - توغناتن

الفنيدق
1612067504/09/12 32 02/09/14عبدالله تملكوتان 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوان إفرطن - توغناتن 16816401004/09/12 32 02/09/14عبد الحميد اشخيخم 05495Xمزدوجبني حرشن

عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطوانم.م الصباب

الفنيدق
16821811004/09/12 32 15/09/14إلتحاق بالزوجحنان برشين 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانإدمامن السفلى

الفنيدق
1682960704/09/12 32 02/09/14الواحدي  كوثر 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوان إفرطن - توغناتن 1683895704/09/12 32 02/09/14ياسر مجاهد 05495Xمزدوجبني حرشن

إقليم: تطوانأزلإقليم: تطوانتزغارن 1684137504/09/12 32 22/09/14إلتحاق بالزوجةبلل أولد التاجر 05621Jمزدوجازل

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابإقليم: تطوانم.م امسا

الفنيدق
1584665905/09/11 31 هاجر اولد بن 

مسعود
02/09/16إلتحاق بالزوج 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

الفنيدق
1683162904/09/12 31 03/09/14سهيلة السعيدي 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطواناوراغن

الفنيدق
1719273903/09/13 31 02/09/14إلتحاق بالزوجالتازيتي صباح 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - عبد ا الشفشاونيإقليم: تطوانالحدادين

الفنيدق
15834221005/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجلبنى الدكار 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أنوالإقليم: تطوانالحدادين

الفنيدق
1583714905/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجغزلن القصري 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانقنيقرةإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 1583893505/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة رحوي 05618Fمزدوجازل

عمالة: المضيق - أبي بكر الصديقإقليم: تطوانالحدادين

الفنيدق
1683612904/09/12 29 02/09/15إلتحاق بالزوججميلة خمسان 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة مقاطعات عين طارق بن زيادإقليم: تطوانم.م لشياخ

السبع الحي الم
1404104105/09/07 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةادريس واشتو 01572H)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: تطوانم.م الدشر لحمر 1550198501/01/10 27 06/09/17عبد الصمد البكاري 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - رياض الجامعيإقليم: تطوانمدرسة إدريس الول

الفنيدق
1405937218/02/08 26 تبادلبوشرة  التازي 06/09/17 26738M)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 1406754205/09/08 25 06/09/17الحسين الغاشي 05747

W

مزدوجالعوامرة
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عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 1583473105/09/11 25 06/09/17بشرى البزونة 15288Sمزدوجالعوامة

عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: تطوانمدرسة م الحلوي 1717898103/09/13 25 إلتحاق بالزوجعواطف المصباحي 15288Sمزدوجالعوامة

إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: تطوانمدرسة م الحلوي 1718623103/09/13 25 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية العزيزي 05615Cمزدوجزيتون

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: تطوانأذايوغ

الفنيدق
1910948801/01/17 24 06/09/16هند العيوج 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفضلإقليم: تطوانم.م بني احمايد

مولي رشيد
1911274101/01/17 24 06/09/16ابتسام بناجي 26379X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م لشياخ 1268512304/09/02 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةعادل مكرم 05446Uمزدوجعين لحصن

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانإهلل

الفنيدق
17521741002/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجهاجر بزعروجي 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة الجماعاتية مليكة إقليم: تطوانم.م تازروت

الفاسي

إقليم: تطوان 1753204202/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجغزلن الخبابي 26021Hمزدوجسوق القديم

إقليم: تطوانالدشريينإقليم: تطوانم.م الهرارزة 1718013603/09/13 22 02/09/15إلتحاق بالزوجالخماسي حفصة 05527Gمزدوجصدينة

إقليم: تطوانامرسانإقليم: تطوانم.م الصباب 893041305/09/11 21 15/09/15إلتحاق بالزوجمليكة قسطاني 05486Mمزدوجسوق القديم

إقليم: اليوسفيةلهبابلة المركزيةإقليم: تطوانم.م هباطة 1579742202/09/10 21 06/09/17عبد العاليم عشقي 13698Nمزدوججدور

عمالة: المضيق - بولوازنإقليم: تطوانم.م الهرارزة

الفنيدق
1681258101/01/12 21 02/09/15حلحول سعاد 05521Aمزدوجعليين

عمالة: المضيق - المدرسة الجماعاتية العليينإقليم: تطوانم.م اوشتام

الفنيدق
1716951903/09/13 21 أولد سلمة فاطمة 

الزهرة
02/09/16إلتحاق بالزوج 26014Aمزدوجعليين

إقليم: تطوانأزلإقليم: تطوانامرسان 1753629902/09/15 21 05/09/15إلتحاق بالزوجرفيق فريدة 05621Jمزدوجازل

إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: تطوانابن الرومي 1717159903/09/13 18 02/09/16ايمان بناصر 05602Nمزدوجابغاغزة

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: تطوانم.م تاقة عامر

الفنيدق
1719733802/09/14 18 02/09/16إلتحاق بالزوجأيت كرة  مريم 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تطوانقنيقرةإقليم: تطوانافران علي 1912540901/01/17 18 06/09/16إلتحاق بالزوجسمية مفتاح 05618Fمزدوجازل
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عمالة مقاطعة الحي الخطل بنينإقليم: تطواندار اعللو

الحسني
1682901304/09/12 17 06/09/17أحمد المجيدي 18147Z الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوانمدرسة واد المخازن 1158019116/09/99 16 تبادلرشيد الصادقي 06/09/17 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - عين لينإقليم: تطوانم.م امسا

الفنيدق
1720107102/09/14 16 06/09/17رشيد بية 19291Tمزدوجعليين

إقليم: تطوانأزلإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 1550151901/01/10 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةالدريف احمد 05621Jمزدوجازل

عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 1717151303/09/13 15 06/09/17بنعيش سلمى 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - بولوازنإقليم: تطوانم.م الزينات

الفنيدق
1717645503/09/13 15 06/09/17العلم مروان 05521Aمزدوجعليين

عمالة: سلمدرسة حي السلمإقليم: تطوانافران علي 1913030201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوج  سكينة الزياني 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: تطوانمدرسة م الحلوي

الخطاب

إقليم: فحص - انجرة 1400619207/09/05 14 تبادلحسناء مصباح 06/09/17 05462Lمزدوجأنجرة

إقليم: تطوانبني موسىإقليم: تطوانإهلل 1716860703/09/13 14 07/09/17م أقرو 05566Zمزدوجالحمراء

ا لعلمة م بن سليمان إقليم: تطوانبني موسى

الجزولي

عمالة: الرباط 1910911101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة عدنان 01041F)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: مكناسأحدإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 1910931801/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجأسماء أكوزال 03823E مولي ادريس زرهون

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: تطوانحسان بن ثابت 1910984101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجوداد ايت الناجم 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائيةإقليم: تطوانافرطن 1912277101/01/17 14 06/09/16اسماء  كبيري 05534Pمزدوجالقصر المجاز

المدرسة  البتدائية مولي إقليم: تطوانحسان بن ثابت

رشيد

إقليم: بوجدور 1912289101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسكينة كايسي 20845G)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائيةإقليم: تطوانافرطن 1912627101/01/17 14 06/09/16رجاء  مسطفى 05536Sمزدوجالقصر المجاز

إقليم: تطوانبطارةإقليم: تطوانافرطن 1913038201/01/17 14 06/09/16هند الزوهري 05563

W

مزدوجالحمراء

إقليم: تطوانم.م امساإقليم: تطوانم.م الزاوية 1783589901/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجأسماء زعنون 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تطوانم م بني وسيمإقليم: تطوانم.م الزاوية 1912209501/01/17 12 06/09/16هناء ابنعيش 19949Hمزدوجالسحتريين

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: تطوانم.م العليق 1721415102/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةمحراش الطيب 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: المضيق - ابن النفيسعمالة: المضيق - الفنيدقعيون الساقية الحمراء

الفنيدق
205758121/09/83 126 16/09/97أقدمية 20 سنةادريس مشكوري 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - ابن النفيسعمالة: المضيق - الفنيدقعيون الساقية الحمراء

الفنيدق
698336116/09/80 122 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد السلم الطويل 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - العهد الجديدعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أنوال

الفنيدق
1116671116/09/97 97 07/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة الفلح 24051S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - عبد ا إبراهيمعمالة: المضيق - الفنيدقابن باجة

الفنيدق
1048837116/09/96 96 20/09/03إلتحاق بالزوجةنور الدين التوابي 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة مولي عبد السلم عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن تاويت

بن مشيش

إقليم: تطوان 61864116/01/95 86 تبادلإلتحاق بالزوجنعيمة أوجار 02/09/15 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ابن النفيسعمالة: المضيق - الفنيدقعيون الساقية الحمراء

الفنيدق
1048441116/09/96 84 02/09/13السباعي خاليد 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - علل بن عبد اعمالة: المضيق - الفنيدقابن النفيس

الفنيدق
1120647116/09/98 72 24/11/09نبيلة أمزيان 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

العليين

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءعمالة: المضيق - الفنيدق 1581268502/09/10 69 15/09/15الناصري صالحة 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة: المضيق - قاسم أمينعمالة: المضيق - الفنيدقعين لين

الفنيدق
15799231002/09/10 61 02/09/10إلتحاق بالزوجعطاط سميحة 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - موسى بن نصيرعمالة: المضيق - الفنيدقعقبة بن نافع

الفنيدق
1263613113/09/02 56 02/09/14إلتحاق بالزوجأقشار لبنى 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 11 ينايرعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق
1584774205/09/11 47 04/09/12إلتحاق بالزوجسعاد الصبري 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - الخوارزميعمالة: المضيق - الفنيدقكدانة

الفنيدق
1399896107/09/05 45 04/09/12إلتحاق بالزوجحسناء الدريسي 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة م الحلويعمالة: المضيق - الفنيدقأغطاس 1264160702/10/02 44 02/09/15إلتحاق بالزوجةالبقالي القاسمي م 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولعمالة: المضيق - الفنيدقرياض الجامعي 1268007213/09/02 39 تبادلإلتحاق بالزوجسهام الشهب 06/09/17 25430R)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: تطواندار اعللوعمالة: المضيق - الفنيدقعين شوفو 1177488406/09/00 38 06/09/17إلتحاق بالزوجةجمال المي 05619Gمزدوجازل
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رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالعمالة: المضيق - الفنيدق11 يناير 1368431517/09/04 38 تبادلإلتحاق بالزوجكوثر حمادي 02/09/16 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقأغطاس

الفنيدق
1404602205/09/07 35 02/09/15إلتحاق بالزوجاشعابية فاطمة 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقبولوازن

الفنيدق
1583046105/09/11 35 22/09/14إلتحاق بالزوجكريمة بلقايد 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقبولوازن

الفنيدق
1584057305/09/11 35 02/09/14إلتحاق بالزوجأسماء احمياد 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدقأغطاس

الفنيدق
1579773302/09/10 34 02/09/14إلتحاق بالزوجحياة اهروش 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدقأغطاس

الفنيدق
1580490602/09/10 34 02/10/14إلتحاق بالزوجالحيرش سلوى 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدقعيون الساقية الحمراء

الفنيدق
1400722407/09/05 32 06/09/17إلتحاق بالزوجرقية نماوي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقأغطاس

الفنيدق
1407161805/09/08 32 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان كساب 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - ابن النفيسعمالة: المضيق - الفنيدقبولوازن

الفنيدق
1681841604/09/12 31 02/09/14ابتسام أمحيح 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - الفقيه السراجعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أنوال

الفنيدق
1399483820/09/05 30 تبادلياسين بوعدي 06/09/17 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - عقبة بن نافععمالة: المضيق - الفنيدقابن النفيس

الفنيدق
1400727115/09/05 30 06/09/17النيكرو عائشة 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - ابن باجةعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق
1718460703/09/13 30 03/09/13قيدي نهال 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقأغطاس

الفنيدق
1581425502/09/10 29 02/09/15إلتحاق بالزوجرجاء بوعمامة 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أنوالعمالة: المضيق - الفنيدقالفقيه السراج

الفنيدق
1235031306/09/01 26 تبادلم بنزاير 06/09/17 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - عبد ا الشفشاونيعمالة: المضيق - الفنيدقابن النفيس

الفنيدق
1582803505/09/11 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأخريف بشرى 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلعمالة: المضيق - الفنيدقم.م  حيضرة 1239874206/09/01 6 06/09/17رشيد زوبدي 15223

W

مزدوجحجر النحل

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: المضيق - الفنيدق 1752632202/09/15 28 02/09/15البكري عادل 15202Y)المازيغيةبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

02

عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: بركانعمر بن عبد العزيز 205194121/09/83 231 16/09/87أقدمية 20 سنةجمال وعلي 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: بركانابن الخطيب 163480216/09/82 179 16/09/96أقدمية 20 سنةيحي عسري 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانالمام البخاريإقليم: بركانالشهداء 383223117/09/90 169 25/10/99أقدمية 12 سنةعبد الحق قاسمي 04435V)مزدوجاكليم )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: بركانسعد بن عبادة 775509116/09/91 169 16/09/96أقدمية 20 سنةفاطيمة كريني 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانالكواكبإقليم: بركانالجولن 237800117/09/84 167 16/09/97أقدمية 20 سنةم اسنوسي 04419C)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركانالمام البخاريإقليم: بركانالشهداء 288186116/09/86 163 16/09/99أقدمية 12 سنةخالد الكفيف 04435V)مزدوجاكليم )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. لل أمينةإقليم: بركانابن حزم 206284117/09/84 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد القادر بجعوني 04240H)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. عثمان بن عفانإقليم: بركانتجوين 377906217/09/90 152 29/10/00إلتحاق بالزوجةعلي بوعقلين 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانالسلمإقليم: بركانأولد بوبكر 7075141016/09/92 151 16/09/99أقدمية 12 سنةيوسف العسراوي 18429F)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الخنساءإقليم: بركان11 يناير 762828116/09/91 150 09/09/11أقدمية 20 سنةكريمة مرباح 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركانادريس الثاني 204910421/09/83 148 تبادلأقدمية 12 سنةابراهيم اشقوبي 06/09/00 04417A)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانزبد بن ثابت 775523116/09/91 147 11/09/00أقدمية 12 سنةشطو عبد الرحيم 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن طفيلإقليم: بركانالكواكب 206509221/09/83 146 13/10/92أقدمية 20 سنةكريمي م 04241J)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركان الخروبة 1155351916/09/99 145 14/09/00أقدمية 12 سنةمخوخي م 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: بركانحسان بن ثابت 11756271114/09/00 145 14/09/00أقدمية 12 سنةالقدوري نجاة 04341Tمزدوجمستفركي

إقليم: بركانأسماء بنت أبي بكرإقليم: بركانأولد بوبكر 377928217/09/90 144 16/09/99إلتحاق بالزوجةبنيونس بشراوي 04414X)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: بركانالشرفاء 205337721/09/83 141 05/10/06أقدمية 12 سنةعامري الحسين 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بركانبني موسيإقليم: بركانعين الزبدة 56431916/09/94 133 04/09/02أقدمية 12 سنةم امزوغن 04555Aمزدوجسيدي بوهرية

إقليم: بركانالمسيرة الخضراءإقليم: بركانتزاغين 356428116/09/89 132 06/09/01إلتحاق بالزوجةشملل عبد القادر 04421E)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركانأسماء بنت أبي بكرإقليم: بركانلهبيل 3 237707117/09/84 125 الكعموشي عبد 

الرزاق
12/09/14أقدمية 20 سنة 04414X)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركانالمسيرة الخضراءإقليم: بركانالسلم 775986216/09/91 116 16/09/97أقدمية 20 سنةنزهة مهداد 04421E)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانبومية 58345116/09/94 115 02/09/15أقدمية 12 سنةعباسي يحيى 04530Yمزدوجزكزل

إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركان الخروبة 737800116/09/93 115 07/09/05أقدمية 12 سنةبوعزة م 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: بركانالسلم 778297616/09/91 112 16/09/98أقدمية 20 سنةحبيبة قرادي 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانابن خلدونإقليم: بركانابن جرير الطبري 64238116/09/95 107 07/09/05إلتحاق بالزوجةاسماعيل عامري 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

إقليم: بركانالنتصارإقليم: بركانالبساتين 743420116/09/93 102 05/09/07الغماري م 04459

W

مزدوجلعثامنة

إقليم: بركانعبد الكريم الخطابيإقليم: بركانزبد بن ثابت 1269107223/09/02 100 16/09/06إلتحاق بالزوجرابحي جهان 04418B)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: بركانابن زيدون 861537817/09/84 94 20/11/03إلتحاق بالزوجالسليماني حياة 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانالرياضإقليم: بركانابن خلدون 1269415125/09/02 89 06/09/07إلتحاق بالزوجصالحي سناء 25807A)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المنصور الذهبيإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 1155354816/09/99 85 16/09/12إلتحاق بالزوجبحكاني فوزية 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الكريم الخطابيإقليم: بركانأم أيمن

تمارة
1234398106/09/01 82 06/09/06إلتحاق بالزوجفوزية عنتاري 01319H)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: بركانملويةإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 1266888104/09/02 81 15/09/10إلتحاق بالزوجليلى كرباوي 04425J)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركان11 ينايرإقليم: بركانعمر بن عبد العزيز 1368292507/09/04 78 05/09/08إلتحاق بالزوجسهام شاكر 04424H)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرإقليم: بركانالمام الشاطبي 1113915416/09/97 71 15/11/12إلتحاق بالزوجنوال مشماشي 22613D)مزدوجوجدة )البلدية
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بركانملويةإقليم: بركانلهبيل 3 1306000105/09/03 68 12/09/14إلتحاق بالزوجبلقاسمي جمعة 04425J)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركانالجولنإقليم: بركانبني عطية 1399554107/09/05 65 08/09/11إلتحاق بالزوجبومدين غزلن 04529Xمزدوجزكزل

عمالة: وجدة - أنكادم/م اليرموك - المركزإقليم: بركانأولد علي الشباب 1155284716/09/99 63 03/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة اجغيون 04369Yمزدوجايسلي

عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: بركانرسلن 10489381116/09/96 60 03/09/13إلتحاق بالزوجةمصطفي وهابي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

إقليم: بركانأبي العباس جراويإقليم: بركانابن جرير الطبري 1400631107/09/05 59 01/10/12إلتحاق بالزوجةم امي 04519Lمزدوجفزوان

إقليم: بركانتكرورينإقليم: بركانجعرة 64520116/09/95 58 06/09/17إلتحاق بالزوجةشنفوح سعيد 04524S)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركزإقليم: بركانأولد علي الشباب 1399493207/09/05 56 02/09/14ادريس بوبكري 04755Tمزدوجسيدي بوبكر

المدرسة الجماعاتية 

رسلن

عمالة: وجدة - أنكادم. الزلقةإقليم: بركان 1044747116/09/96 55 19/09/16إلتحاق بالزوجةبوراص عبدالله 04306E)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: بركانالشهداء 1173309106/09/00 53 06/09/17عزيز خالد 26963Gمزدوجزكزل

عمالة: وجدة - أنكادم. القادسيةإقليم: بركانموسى بن نصير 1235053406/09/01 52 02/09/14إلتحاق بالزوجةإسماعيل برياح 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: بركانم عبده 1399413107/09/05 51 06/09/17نبيل بن حمو 26963Gمزدوجزكزل

إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: بركانالجولن 56389416/09/94 50 02/09/15إلتحاق بالزوجةالزوبير ملوكي 04412V)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركاناولد يعقوب 1582288102/09/10 49 03/09/12إلتحاق بالزوجعزيزة رمضان 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: بركانجراوة 1235059606/09/01 48 06/09/17إلتحاق بالزوجةبزغودي م 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م المام الشافعي - المركزإقليم: بركانبني موسي 1266850704/09/02 48 04/09/15إلتحاق بالزوجةرشيد غيوت 04357Kمزدوجأهل انكاد

إقليم: بركانبني موسيإقليم: بركانابن جرير الطبري 1404829105/09/07 44 02/09/14إلتحاق بالزوجقشور شهرزاد 04555Aمزدوجسيدي بوهرية

عمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركزإقليم: بركانتزاغين 1549430702/09/09 44 03/09/13إلتحاق بالزوجكوثر تخلل 04373Cمزدوجايسلي
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جماعة التعيين

إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانملوية 1237245106/09/01 41 06/09/17إلتحاق بالزوجحاجي لمياء 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: بركانأولد علي الشباب 1400381107/09/05 41 02/09/14إلتحاق بالزوجقجعيو سناء 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

إقليم: بركانالبساتينإقليم: بركانأولد علي الشباب 1582225102/09/10 41 03/09/13إلتحاق بالزوجعواطف مة 04461Yمزدوجلعثامنة

إقليم: فجيجالزرقطونيإقليم: بركانتكرورين 1235436106/09/01 40 06/09/17إلتحاق بالزوجبوزياني نوال 21427P)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: بركانالمام علي 1399353207/09/05 40 تبادلبلكوراري م 06/09/17 04412V)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: بركانجراوة 1404515905/09/07 38 02/09/15إلتحاق بالزوجامال بدعي 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانملويةإقليم: بركانالشهداء 1680883201/01/12 38 03/09/13إلتحاق بالزوجعواج صالحة 04425J)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. م عدليإقليم: بركانجراوة 1400448107/09/05 37 01/09/16إلتحاق بالزوجقيسي فاطمة الزهراء 26358Z)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

رسلن

م/م. محمود درويش - إقليم: بركان

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1405601405/09/07 37 19/09/16إلتحاق بالزوجإبتسام توزيني 22614Eمزدوجايسلي

إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: بركانجعرة 1581512402/09/10 37 06/09/17إلتحاق بالزوجسباعي زكية 04412V)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: بركانالشهداءإقليم: بركانالتل 1239191106/09/01 36 13/09/17م رياض 04467Eمزدوجبوغريبة

إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانسعد بن عبادة 1401663106/09/06 35 19/09/16إلتحاق بالزوجلبنى ا براهيم 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

إقليم: بركانابن هانئ الندلسيإقليم: بركانعمر بن عبد العزيز 1404937805/09/07 34 02/09/16إلتحاق بالزوجالوزغاري ابتسام 04415Y)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: بركانأبي العباس جراوي 1400147107/09/05 33 06/09/17إلتحاق بالزوجفيللي بشرى 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

م/م عبد الرحمان الداخل - إقليم: بركانسعد بن عبادة

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1682075904/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجبلحواسي سومية 04336Mمزدوجابصارة

عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: بركانحسان بن ثابت 16843551104/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجالشريفة سليماني 04320Vمزدوجعين الصفا

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: بركانابن جرير الطبري 1579787402/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجايت بوشعيب منى 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية
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إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركاناولد يعقوب 1585206109/12/11 26 02/09/16إلتحاق بالزوجحسناء ضريف 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

إقليم: بركانابن زيدونإقليم: بركانلهبيل 3 14058351012/02/08 25 16/09/15إلتحاق بالزوجحدو سميرة 04413

W

مزدوجبركان )البلدية(

إقليم: بركانالشرفاءإقليم: بركاناولد يعقوب 1681911204/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجاسباعي زهور 04496Lمزدوجلعثامنة

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: بركاناولد يعقوب 1684437704/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجاسسماء  تربي 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانأم أيمن 1549828101/01/10 15 06/09/17إلتحاق بالزوجعمرني   الهام 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

عمالة: المضيق - بدرإقليم: الدريوشم.م تازغين

الفنيدق
741875116/09/93 187 16/09/93أقدمية 20 سنةبوسماحة بنشيخ 19965A)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديإقليم: الدريوشم.م بني وكيل 724000216/09/92 185 16/09/94أقدمية 20 سنةرمضان السقالي 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

 المدرسة البتدائية مولي إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

بغداد

إقليم: الناضور 55928316/09/94 181 16/09/94أقدمية 20 سنةاجعون احمد 12299T)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

حلولة كرونة

إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـيإقليم: الدريوش 60531116/09/94 181 16/09/94أقدمية 20 سنةاختوت المصطفى 12626Yمزدوجبودينار

عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 89459216/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةفوزي البكاوي 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

حلولة كرونة

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية صوناصيدإقليم: الدريوش 744001216/09/93 163 16/09/98أقدمية 20 سنةاجعون سعيد 12324V)مزدوجسلوان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداويإقليم: الدريوشم.م لقلشة 1044666316/09/96 159 16/09/96أقدمية 20 سنةم المهدي الكيحل 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم م المتنبي 1045322316/09/96 159 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الهادي العسوتي 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 92516116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةميمون حيرش 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 707578116/09/92 138 16/09/96أقدمية 20 سنةمزوار عبدالقادر 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلإقليم: الدريوشم. ابن هانئ 775345116/09/91 138 21/09/92أقدمية 20 سنةرمضاني فائزة 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم 1178421206/09/00 138 06/09/00إلتحاق بالزوجمحدوب مجيدة 04267M)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد الشرقاويإقليم: الدريوشم.م تالوين 1176158106/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجالعربي اسماء 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: الدريوشم م ارميلة 12378891011/09/01 132 11/09/01إلتحاق بالزوجنوال خليفي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانم عبدهإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 1235270411/09/01 131 04/09/03أقدمية 12 سنةأحمد بوخرصة 04534Cمزدوجزكزل

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: الدريوشم. الوفاء 1117710216/09/97 114 06/10/98أقدمية 20 سنةسلوى لوكيلي 12337J)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: بركانيوسف بن تاشفينإقليم: الدريوشم م سوق الحد 1307421905/09/03 107 06/09/06أقدمية 12 سنةاحساين حنان 04460Xمزدوجلعثامنة

إقليم: بركانالبساتينإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 1400289807/09/05 89 02/09/10منال هواري 04461Yمزدوجلعثامنة

إقليم: بركانالبساتينإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 1400852807/09/05 89 20/10/09مصطفى الربح 04461Yمزدوجلعثامنة

إقليم: بركانجعرةإقليم: الدريوشم المغرب العربي 1265366804/09/02 87 06/09/06أقدمية 12 سنةطارق داودي 04541Kمزدوجزكزل

إقليم: بركانالشرفاءإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 1407262805/09/08 85 05/09/08لمرابط اديب 04496Lمزدوجلعثامنة

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: الدريوش 1548410725/11/08 85 25/11/08حجاجي عبد العزيز 02181Vمزدوجلعجاجرة

إقليم: الرشيديةالسلطان مولي الحسنإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 1548430125/11/08 85 25/11/08قيس العربي 09408A)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: بركانالمام البخاريإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 1548435225/11/08 85 25/12/08عبد الكريم كريم 04435V)مزدوجاكليم )البلدية

إقليم: بركانجعرةإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 1405246505/09/07 81 16/09/10خديجة درويش 04541Kمزدوجزكزل

إقليم: سيدي قاسمالفتحإقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير 1405595305/09/07 75 07/10/09مريم اتهيته 14682H مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الدريوشم م توونت

الخضراء

إقليم: الناضور 1406905805/09/08 75 05/09/08الحيلي حنان 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 1407419605/09/08 69 26/09/12وشن المختار 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: بركانأم أيمنإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 1581901502/09/10 69 02/09/10شملل وفاء 04434U)مزدوجاكليم )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق

تمارة
1581933102/09/10 69 02/09/10الداوودي احمد 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: الدريوشم.م اوشانن 1581996302/09/10 69 02/09/10العيساوي م 04448J)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: الدريوشم. الشروق 1174761506/09/00 67 08/02/11إلتحاق بالزوجفهيم رجاء 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانجعرةإقليم: الدريوشم.م بني وكيل 1549223802/09/09 65 02/09/12نوال موحى 04541Kمزدوجزكزل

إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: الدريوشم.م بني وكيل 1549589602/09/09 65 02/09/11منية غربي 04500Rمزدوجمداغ

عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: الدريوشم.م طارق بن زياد 1405780420/02/08 64 25/09/08الوافي زهراء 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م امجاو 1407253105/09/08 64 02/09/10إلتحاق بالزوجةلغليمي فؤاد 12335Gمزدوجدار الكبداني

إقليم: بركانعمرو بن العاصإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 1405386305/09/07 63 04/09/12حمو أحلم 04463Aمزدوجمداغ

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: الدريوش 1583885805/09/11 61 16/09/16نادية فاتح 04500Rمزدوجمداغ

إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 1585195216/12/11 61 16/12/11الشكراني زليخة 04506Xمزدوجمداغ

إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الدريوشم. ابن رشد 1399390707/09/05 60 04/09/12مريم بن علة 26963Gمزدوجزكزل

إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: الدريوشم م ابن الرومي 1581230102/09/10 60 02/09/10إلتحاق بالزوجفاطنة موسي 04410T)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 15498671001/01/10 59 04/09/12ادقاقي عز العرب 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: الدريوشم م سوق الحد 1581607202/09/10 59 02/09/10إلتحاق بالزوجطويل نجاة 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم الزيتون 1407502105/09/08 54 02/09/14سماري عبد الواحد 21545T)مزدوجبن الطيب )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريإقليم: الدريوشم الزيتون 1549403302/09/09 53 08/09/11إلتحاق بالزوجعديلة عثمان 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الدريوشم.م انوال 1681599104/09/12 53 04/09/12سارة عبد ا 26963Gمزدوجزكزل
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ترتيب

الختيار
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المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: الدريوش 1681845404/09/12 53 04/09/12أمين الحسني أسماء 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: الدريوشم م أزلف 1682014404/09/12 53 04/09/12فاطمة الزهراء بقطيط 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: الدريوشم.م بني يوسف 1682429304/09/12 53 04/09/12فاطمة الزهراء شاوي 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: بركانأم أيمنإقليم: الدريوشم.م امزيلن 1683458604/09/12 53 04/09/12صفية اغيريكن 04434U)مزدوجاكليم )البلدية

إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م توونت 1684318304/09/12 53 04/09/12صغيري أمال 04508Zمزدوجشويحية

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الدريوشم.م امزيلن

الول

إقليم: الناضور 1406556105/09/08 48 02/09/16إلتحاق بالزوجةبولحروز شفيق 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: الدريوشم.م بني وكيل 1549414902/09/09 48 02/09/14بهو وفاء 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 15494161002/09/09 48 02/09/14بوضلوع حنان 03854Nمزدوجمغاصيين

إقليم: بركانبني عطيةإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 1582366702/09/10 47 03/09/13نوال زين 20270Gمزدوجبوغريبة

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية سلوانإقليم: الدريوشم م م السادس 1404980105/09/07 45 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق ركني 12322T)مزدوجسلوان )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الدريوشم م امجاو 1549579302/09/09 45 02/09/13امي عبدالرزاق 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 1717014403/09/13 45 03/09/13عزوزي نسيمة 04508Zمزدوجشويحية

مجموعة مدارس أبو القاسم إقليم: الدريوشم م النهضة

الشابي

إقليم: الناضور 1717021103/09/13 45 03/09/13حميد باشاو 12416Vمزدوجبني سيدال الجبل

إقليم: خنيفرةامغاسإقليم: الدريوشم.م اولد علي 1717510803/09/13 45 03/09/13الشوهاني لحسن 11830Hمزدوجالحمام

إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: الدريوشم.م تالوين 1717683503/09/13 45 03/09/13العزوزي فائزة 02137Xمزدوجميكس

إقليم: بركانالنتصارإقليم: الدريوشم م ارميلة 1717809503/09/13 45 03/09/13منال الهناوي 04459

W

مزدوجلعثامنة

إقليم: خنيفرةامغاسإقليم: الدريوشم.م اولد علي 1717956803/09/13 45 03/09/13الوردي نعيمة 11830Hمزدوجالحمام
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إقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرةإقليم: الدريوشم.م بوغازي 1718036403/09/13 45 03/09/13النهري  حسنة 12378Dمزدوجبوعرك

إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 1718268103/09/13 45 03/09/13فؤاد هرنافي 04530Yمزدوجزكزل

إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 1718487203/09/13 45 03/09/13الخنتوري جميلة 04508Zمزدوجشويحية

إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 1719110203/09/13 45 03/09/13صديق فتيحة 04508Zمزدوجشويحية

إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 1719147103/09/13 45 03/09/13خديجة صالحي 04646Zمزدوجملك الويدان

إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الدريوشم م اولد امغار 1719209903/09/13 45 03/09/13فدوى سليماني 26762Nمزدوجرسلن

إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 1719280103/09/13 45 03/09/13عبد الرحيم  التروفي 04646Zمزدوجملك الويدان

عمالة: فاسالطبريإقليم: الدريوشم.م لقلشة 1583122605/09/11 44 03/09/13إلتحاق بالزوجفايزة بركموش 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 1682254104/09/12 43 04/09/12بوغوفة الهام 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 1684071304/09/12 43 04/09/12نجاة وعزاني 26963Gمزدوجزكزل

إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 1682396204/09/12 42 02/09/14امين شهيد 04530Yمزدوجزكزل

إقليم: بركان الخروبةإقليم: الدريوشم.م تالوين 1684594401/01/12 42 02/09/14عمري فتيحة 20675Xمزدوجمداغ

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: الدريوشم م م السادس 1585304109/12/11 40 02/09/14إلتحاق بالزوجحسايني نورية 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم م تمسمان

كرونة

إقليم: الدريوش 1716836103/09/13 39 03/09/15م اجراي 12643Sمزدوجتمسمان

مجموعة مدارس قرية إقليم: الدريوشم.م عين الشفاء

أركمان

إقليم: الناضور 1718912103/09/13 39 02/09/15اوعيسى اقبال 12470Dمزدوجاركمان

إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: الدريوشم.م امزيلن 1550057801/01/10 38 02/09/14ابراهيم كاضيض 04471Jمزدوجبوغريبة

إقليم: بركانالشهداءإقليم: الدريوشم.م انوال 1719841102/09/14 38 05/09/14عربي نادية 04467Eمزدوجبوغريبة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بركانالشهداءإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 17199651002/09/14 38 02/09/14مليكة بركوسي 04467Eمزدوجبوغريبة

إقليم: الناضورمجموعة مدارس اعلطنإقليم: الدريوشم م امجاو 1720701402/09/14 38 02/09/14هند المسعودي 12343Rمزدوجبني بويفرور

إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 1720756202/09/14 38 02/09/14اليوبي عبد الصديق 07938Cمزدوجسكورة مداز

المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوش 1720769202/09/14 38 02/09/14الهدراوي فائزة 04512Dمزدوجشويحية

إقليم: جرادةالوفاءإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 1721260202/09/14 38 02/09/14يامنة لفريد 18520E)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 1721326802/09/14 38 02/09/14كريمة المنيعي 16640Lمزدوجبني فراسن

إقليم: بركان الخروبةإقليم: الدريوشم م ارميلة 1721738602/09/14 38 02/09/14خديجة ساجي 20675Xمزدوجمداغ

إقليم: بولمانويزغتإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 1719171603/09/13 37 11/09/17السبع موح ام 07967Jمزدوجويزغت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البكريإقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد 1682805204/09/12 36 02/09/14الهروشي نوال 12301V)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 1718263703/09/13 36 02/09/15م حولي 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس الدار إقليم: الدريوشم.م اولد علي

البيضاء

إقليم: الناضور 1716966503/09/13 35 03/09/13عراس امال 12502Nمزدوجأولد ستوت

إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم.م اوشانن 1717937103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجالوهابي إكرام 12336Hمزدوجدار الكبداني

إقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلمإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 1718193203/09/13 35 03/09/13عبد العالي كواموس 10685Nمزدوجتيزكيت

إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 1718732103/09/13 35 03/09/13مشروح م 12577Vمزدوجازلف

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشم. ابن رشد

موسى

إقليم: الناضور 1716648503/09/13 34 02/09/16أعراب فايزة 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الدريوشم م امحايست 1550090901/01/10 32 02/09/16شكيلو رضا 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم م دهار ابران

كرونة

إقليم: الدريوش 1681930104/09/12 32 فوزي الطاهري 

الوهابي

02/09/14 12643Sمزدوجتمسمان
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إقليم: الدريوشمدرسة الدريوشإقليم: الدريوش م م تفرسيت 1717682103/09/13 32 10/09/16ابراهيم  العزاوي 25187B)مزدوجالدريوش )البلدية

إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: الدريوشم.م امزيلن 1720005802/09/14 32 02/09/16هناء بلخير 04471Jمزدوجبوغريبة

إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: الدريوش م م تفرسيت 1720202402/09/14 32 02/09/16سارة بوغو 04690X عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: الدريوشم الزيتون 1684522204/09/12 31 02/09/15إلتحاق بالزوجزروقي سومية 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 1751815202/09/15 31 02/09/15حنيفة   عباوي 04576Yمزدوجعين الحجر

إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الدريوشم.م ازرو 1752183302/09/15 31 05/09/16كوثر بلمشيش 04514Fمزدوجشويحية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم.م اولد ميمون

بوعطية

إقليم: الناضور 1752201402/09/15 31 19/09/16بلوط سامية 12371

W

مزدوجبوعرك

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: الدريوشم.م اوشانن 1752496502/09/15 31 02/09/15دحماني هناء 12515Cمزدوجأولد داوود ازخانين

إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: الدريوشم/م لعسارة 1753400202/09/15 31 02/09/15حسناء مزي 04599Yمزدوجمستكمر

إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: الدريوشم/م لعسارة 1753403702/09/15 31 02/09/15سميرة ة امباية 15702Sمزدوجبوهودة

م/م 3 مارس المركز- إقليم: الدريوشم م بني بويعقوب

مدرسة جماعاتية

إقليم: جرادة 1753470102/09/15 31 02/09/15فتيحة   موسي 04715Zمزدوجمريجة

إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: الدريوشم م 20 غشت 1753525102/09/15 31 16/09/16مريم اومحند 04707Rمزدوجبني مطهر

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 1753737102/09/15 31 02/09/15م سبعي 04717Bمزدوجلعوينات

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الدريوشم.م بني وكيل

الثاني

إقليم: الناضور 1717426403/09/13 30 30/09/16شبابي عبد اللطيف 12492Cمزدوجأولد ستوت

عمالة: وجدة - أنكادم/م القاضي عياض - المركزإقليم: الدريوشم.م عين الشفاء 1721686202/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجغربي مريم 04312L)مزدوجالنعيمة )البلدية

إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 1719792102/09/14 28 02/09/16عادل امقران 12652Bمزدوجاتروكوت

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم م امجاو

بويلغمان

إقليم: الناضور 1720092402/09/14 28 02/09/16براقي خليد 12310E)مزدوجالعروي )البلدية
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

م/م. محمود درويش - إقليم: الدريوش

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1720168402/09/14 28 11/09/15إلتحاق بالزوجنادية بوكيلي 22614Eمزدوجايسلي

إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: الدريوشم م إجرماواس 1720318102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجمنال شويخي 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: الدريوشم م تمسمان 1720509102/09/14 28 02/09/14البستاتي حسناء 12330B)مزدوجميضار )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم م امجاو

منصور

إقليم: الناضور 17207361002/09/14 28 02/09/16وليد العوش 12495Fمزدوجأولد ستوت

إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: الدريوشم م تاغزوت 1720991302/09/14 28 02/09/16حاجي عبد الحق 16168Yمزدوجاكزناية الجنوبية

مجموعة مدارس قرية إقليم: الدريوشم.م لحرارشة

أركمان

إقليم: الناضور 1721072902/09/14 28 02/09/14ليلى هوبان 12470Dمزدوجاركمان

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوش 1721187102/09/14 28 02/09/14ناصرة خباش 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالبإقليم: الدريوشم م سوق الحد

الشق
1721316102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجالطرش خليدة 23759Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مجموعة مدارس المام إقليم: الدريوشم.م بني وكيل

الغزالي

إقليم: الناضور 1721626402/09/14 28 02/09/16رشيد ولد صديق 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 1721674202/09/14 28 02/09/14كمال الراوي 04576Yمزدوجعين الحجر

عمالة: فاسسجلماسةإقليم: الدريوشم.م اوشانن 1721697302/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجام كلثوم ريدال 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الدريوشم م بني مرغنين 17217871102/09/14 28 02/09/14سهلي رشيدة 04557Cمزدوجتافوغالت

إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 17217881102/09/14 28 02/09/14زوليخة سهلي 04557Cمزدوجتافوغالت

مجموعة مدارس قرية إقليم: الدريوشم.م عين الشفاء

أركمان

إقليم: الناضور 1683706104/09/12 27 06/09/17لخضيري فدوى 12470Dمزدوجاركمان

إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: الدريوشم. الشروق 1681951104/09/12 26 06/09/17وفاء ازداذ 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 1718886103/09/13 26 02/09/15عبد الرزاق  نصير 12336Hمزدوجدار الكبداني

المدرسة البتدائية ابو فراس إقليم: الدريوشم الشهداء

الحمداني

إقليم: الناضور 1717689303/09/13 25 02/09/16إلتحاق بالزوجةالباديدي يوسف 12282Z)مزدوجالناضور )البلدية

122



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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الشرق02
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الدريوشم م امجاو

الثاني

إقليم: الناضور 1717723203/09/13 25 البوشتاوي عبد 

الحفيظ

02/09/15 12492Cمزدوجأولد ستوت

إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: الدريوشم م م السادس 1753357702/09/15 25 06/09/17فطومة معراض 04573Vمزدوجعين الحجر

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشم.م تازغين

موسى

إقليم: الناضور 1718913903/09/13 24 02/09/16م   أوعيسى 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس المام إقليم: الدريوشم.م لحرارشة

الغزالي

إقليم: الناضور 1911001701/01/17 24 06/09/16عجاجي ايمان 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاضإقليم: الدريوشم/م لعسارة 1911420101/01/17 24 06/09/16بدستاس م 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: الدريوشم م إجرماواس 1911615701/01/17 24 06/09/16أسية العسلوي 04572Uمزدوجمستكمر

إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 1911643201/01/17 24 06/09/16وئام البسام 07938Cمزدوجسكورة مداز

إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: الدريوشم.م بوغازي 1912320101/01/17 24 06/09/16ميلودة قريش 04694B عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: الدريوشم م إجرماواس 1912324101/01/17 24 06/09/16خديري عزيزة 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشم م بني مرغنين

ام

إقليم: الناضور 1912448301/01/17 24 06/09/16شهرزاد لرمود 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: الدريوشم م توونت 1912545201/01/17 24 06/09/16سعيد مجدوبي 04717Bمزدوجلعوينات

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي

بن عبد ا

إقليم: الناضور 1912563801/01/17 24 06/09/16مطهري إيمان 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: بولمانويزغتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 1912606601/01/17 24 06/09/16رشيدة مومن 07967Jمزدوجويزغت

إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 1912773101/01/17 24 06/09/16الرحماني رشيدة 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(

إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 1912777601/01/17 24 06/09/16خديجة رحماوي 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 1912843201/01/17 24 06/09/16نعيمة سالمي 04717Bمزدوجلعوينات

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الدريوشم/م لعسارة 19130121001/01/17 24 06/09/16زازري ياسين 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية
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التوظيف
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الدريوشم م إجرماواس 1913026201/01/17 24 06/09/16زيدان كريمة 12369Uمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم.م لقلشة

منصور

إقليم: الناضور 1720223602/09/14 23 06/09/17بوينفيف سفيان 12495Fمزدوجأولد ستوت

إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 1718129103/09/13 22 06/09/17سعيدة فارس 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: الدريوش م م تفرسيت 1719966402/09/14 22 02/09/16حورية بريش 04691Y عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم.م تازغين

بوطيب  1

إقليم: الناضور 1720313102/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر الشليوي 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالب 1721933102/09/14 22 06/09/17زمهوط الزوبير 04720Eمزدوجلعوينات

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم

منصور

إقليم: الناضور 17219391002/09/14 22 زريوحي فاطمة 

الزهراء

02/09/16 12495Fمزدوجأولد ستوت

إقليم: بركانالبساتينإقليم: الدريوشم م ابي حنيفة 1753255902/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجرجاء كوردي 04461Yمزدوجلعثامنة

إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 1911461301/01/17 22 06/09/16م شاكر 04592Rمزدوجمستكمر

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م تاغزوت

بوعطية

إقليم: الناضور 1752006602/09/15 21 02/09/15العيساتي م 12371

W

مزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الدريوشم.م بني وكيل

الدين اليوبي

إقليم: الناضور 1681839804/09/12 19 02/09/16إلتحاق بالزوجةأمغيث عماد 12315K)مزدوجزايو )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: الدريوشم.م اوشانن 1753469502/09/15 19 02/09/15إلتحاق بالزوجرشيدة موسي 04340Sمزدوجمستفركي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م امجاو

بوعطية

إقليم: الناضور 1719917502/09/14 18 02/09/16باد الحسين 12371

W

مزدوجبوعرك

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: الدريوشم.م ايت عبدا

ا

إقليم: الحسيمة 1720020102/09/14 18 02/09/16عبد الوهاب بنحدو 06592Pمزدوجبني عبد ا

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب

بوطيب 2

إقليم: الناضور 1720490102/09/14 18 02/09/16إلتحاق بالزوجةالباز ابراهيم 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: الدريوشم.م اوشانن 1720641302/09/14 18 02/09/16ياسين القندوسي 12309D)مزدوجالعروي )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحياننإقليم: الدريوشم م امجاو 1720711702/09/14 18 02/09/16المجاهد عبد الكريم 12419Yمزدوجبني سيدال لوطا
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نوعم. النقط
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التوظيف
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المطلوبة
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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جماعة التعيين

إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م سيدي علي العوادي 1581862102/09/10 17 02/09/16إلتحاق بالزوجبوعرفة وفاء 12652Bمزدوجاتروكوت

إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م اولد امغار 1581875702/09/10 17 06/09/17م  بوجطوي 12652Bمزدوجاتروكوت

المدرسة الجماعاتية 

حلولة كرونة

إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوش 1682242104/09/12 17 06/09/17بوضلبي م 12635Hمزدوجتمسمان

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحياننإقليم: الدريوشم م امجاو 1716906303/09/13 17 06/09/17أمحاول م 12419Yمزدوجبني سيدال لوطا

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: الدريوشم. الشروق

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1681189701/01/12 16 06/09/17اليطيوي امحند 05541Xمزدوجبليونش

إقليم: بركانالتلإقليم: الدريوشم.م امزيلن 1911637801/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة البارودي 04436

W

مزدوجاكليم )البلدية(

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 1912244101/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجاسماء  جبير 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: بركانابن خلدونإقليم: الدريوشم م بورمانة 1911189201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوج غزلن باسو 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

إقليم: بركانابن زيدونإقليم: الدريوشم.م تازغين 1912143701/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجسناء حمود 04413

W

مزدوجبركان )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: الدريوشم م توونت 1912560101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجهاجر مسعودي 04320Vمزدوجعين الصفا

عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: الدريوشم/م لعسارة 1912720101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجةوسناف م 04340Sمزدوجمستفركي

إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 1910936601/01/17 14 06/09/16اهبالي وفاء 07975Tمزدوجويزغت

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويريةإقليم: الدريوشم م بني مرغنين 1911200101/01/17 14 06/09/16منال بلبشير 12465Yمزدوجبني وكيل اولد امحاند

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

ام

إقليم: الناضور 1911214101/01/17 14 06/09/16نوال بلقيس 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 1911429701/01/17 14 06/09/16بويزرو عائشة 12472Fمزدوجاركمان

عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 1911756301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسعاد المسعودي 04341Tمزدوجمستفركي

إقليم: بركانابن زيدونإقليم: الدريوشم م اولد امغار 1911921101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجاسماء المجاطي 04413

W

مزدوجبركان )البلدية(
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إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 1911971101/01/17 14 06/09/16مريم الراجي 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيبإقليم: الدريوشم م توونت 1912426801/01/17 14 06/09/16نادية الكحل 12422Bمزدوجبني سيدال لوطا

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الدريوشم م امجاو

بن عبد ا

إقليم: الناضور 1752441202/09/15 11 06/09/17الشليوي يحيى 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدةإقليم: الدريوشم م امجاو 1753801102/09/15 11 06/09/17م طليس 12482Sمزدوجاركمان

إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 1753379320/08/15 10 06/09/17مخلوفي عبدالمنعم 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 1264899304/09/02 8 06/09/17إلتحاق بالزوجبوقبوز نورة 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الدريوش 1582094402/09/10 8 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد كدورة 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

مجموعة مدارس مولي إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

علي الشريف

إقليم: الناضور 1682364204/09/12 7 06/09/17أنور بوزليف 12477Lمزدوجاركمان

إقليم: الناضورمجموعة مدارس اعلطنإقليم: الدريوشم م امجاو 1683631104/09/12 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةعماد قوليج 12343Rمزدوجبني بويفرور

المدرسة الجماعاتية 

حلولة كرونة

إقليم: الدريوشم م دهار ابرانإقليم: الدريوش 1684508104/09/12 7 06/09/17الزعماري عبد الصمد 12622Uمزدوجبودينار

إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: الدريوشم م تمسمان 1721024102/09/14 7 06/09/17علي حموشي 12330B)مزدوجميضار )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاضإقليم: الدريوشم. الشروق 1581064302/09/10 6 06/09/17لمهني فوزي 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

المدرسة الجماعاتية 

حلولة كرونة

عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: الدريوش 1752783902/09/15 21 02/09/15المرابطي مليكة 26181G)المازيغيةبني مكادة )المقاطعة

عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: فجيجابن أبي زرع 706842216/09/92 193 16/09/92أقدمية 20 سنةامي الطيب 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. بئر انزرانإقليم: فجيجالشيخ زايد 204972121/09/83 168 06/12/10أقدمية 20 سنةالحمراوي م 04263H)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. وادي المخازنإقليم: فجيجعلل بن عبد ا 317732416/09/88 148 16/09/95أقدمية 20 سنةدقيش سعيدة 04265K)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. وادي المخازنإقليم: فجيجعكلة السدرة 1120111416/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةخليفة عبد العالي 04265K)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: مكناساسماء بنت ابي بكرإقليم: فجيجعريض 1177554506/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةلحياني م 03824F مولي ادريس زرهون

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تاوريرتالحسن البصريإقليم: فجيجالزرقطوني 337897316/09/88 126 06/09/01أقدمية 12 سنةحمزاوي حليمة 04455S العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بركانابن حزمإقليم: فجيجزيري بن عطية 1401485606/09/06 101 06/09/06أقدمية 12 سنةأعشوش بشرى 04464Bمزدوجبوغريبة

إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: فجيجالداخلة 1237176106/09/01 96 06/09/02أقدمية 12 سنةحبيبي فاطمة 04148Hمزدوجأيت حرز ا

إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: فجيج20 غشت 11784781006/09/00 94 11/10/05أقدمية 12 سنةمومني أمينة 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: فجيجإبن سينا 1404282605/09/02 86 05/09/12سعادة ادريس 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: الرشيديةاكليإقليم: فجيجلمضل 1548484113/11/08 85 13/11/08ابراهيم سالمي 09681Xمزدوجملعب

إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 1404986105/09/07 84 05/09/07إلتحاق بالزوجسحماوي حفيظة 04566Mمزدوجعين الحجر

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: فجيجبئر أنزران

عبد ا

إقليم: ميدلت 1406508705/09/08 81 26/11/09بوعزوي ياسين 09775Zمزدوجغرس تعللين

إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: فجيجالزلقة 1155483116/09/99 78 06/09/17قطيط رمضان 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 1406593105/09/08 77 20/09/10عصام بوطاهر 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: فجيجالفتح 1175167606/09/00 74 26/11/09إلتحاق بالزوجبوحميدي لل اسماء 04129Mمزدوجاقدار

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاصإقليم: فجيجالوحدة

تمارة
1404446305/09/07 72 05/12/09ايت تعرابت مريم 01331

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

إقليم: فجيجابن تاشفينإقليم: فجيجعريض 1549054102/09/09 67 02/09/09امولي نعيمة 10426G)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: فجيجابو بكر الصديقإقليم: فجيجالطلس 1549420102/09/09 63 21/09/10الدكاك نوال 26177Cمزدوجبني تادجيت

إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: فجيجابو بكر الصديق 1406034323/01/08 62 01/09/14شقوري عبدالحق 09770Uمزدوجغرس تعللين

إقليم: الرشيديةقصر بودنيبإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 1548253225/11/08 62 02/09/14م عبدلوي 09613Yمزدوجوادي النعام
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إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 1548299313/11/08 62 02/09/14ادريس بن التهامي 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: بركانبني عطيةإقليم: فجيجزيري بن عطية 1401566606/09/06 61 05/09/11عبد الرحيم عزيز 20270Gمزدوجبوغريبة

إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: فجيجزيري بن عطية 1548258202/12/08 61 05/09/11احساين عديدو 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انوالإقليم: فجيجالساقية الحمراء

تمارة
1585183409/12/11 61 09/12/11بوتولوت السعدية 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: فجيجخالد بن الوليد 1581758105/09/10 59 05/09/10احمد علل 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجمولي علي الشريف 1581899202/09/10 59 02/09/10شربوب سيدي م 10432Nمزدوجبني تادجيت

إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 1548322213/11/08 56 02/09/16بوحفص الزاهد 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: فجيجالداخلةإقليم: فجيجإبن سينا 1582178102/09/10 52 03/09/13ارموش لحنيكي 10431Mمزدوجبني تادجيت

إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: فجيجأسداد 1717012103/09/13 45 03/09/13ادريس أزروف 02313Nمزدوجتازوطة

إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: فجيجأسداد 1717086103/09/13 45 03/09/13مريم بايوسف 02307Gمزدوجتازوطة

إقليم: الرشيديةاولد يحيىإقليم: فجيجزيري بن عطية 1717141202/09/13 45 02/09/13بن مشيش م 09506Gمزدوجالسيفا

إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1719132103/09/13 45 03/09/13عبدالرزاق سعيدي 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: فجيجعلل بن عبد اإقليم: فجيجالشيخ زايد 1581873202/09/10 44 14/09/17بويدية المصطفى 10428J)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجوادي الذهب 1175425106/09/00 43 الدرويش عبد 

الرحمان
02/09/16إلتحاق بالزوجة 10482Tمزدوجبوعنان

إقليم: فجيجحمان الفطواكيإقليم: فجيجالمهدي بن بركة 1683576904/09/12 43 04/09/12قاسو فوزية 10427H)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: فجيج20 غشتإقليم: فجيجالجبوب 1684472204/09/12 43 04/09/12يجو وفاء 10430L)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: فجيجالزلقةإقليم: فجيجلقباب 1684524404/09/12 43 04/09/12زروال سهام 10429K)مزدوجبوعرفة )البلدية
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إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 1584809105/09/11 41 06/09/17صالحي سميرة 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: فجيجالمام مالك 1718778403/09/13 39 02/09/15محتريم ابراهيم 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجالجبوب 1719810102/09/14 38 02/09/14أعمير بوعلم 10451Jمزدوجبني كيل

إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: فجيجوادي الذهب 17198861102/09/14 38 02/09/14جواد عاييى 02376Gمزدوجعدرج

إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 1719939302/09/14 38 02/09/14م بايلي 22628Vمزدوجكرامة

إقليم: الرشيديةالحي الميإقليم: فجيجحمو يشو 1719959402/09/14 38 02/09/14حسن برزوق 23262J)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجلقباب 1720040502/09/14 38 02/09/14بنعل حسن 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: الرشيديةالحي الميإقليم: فجيجزيري بن عطية 1720151302/09/14 38 بوحفاص بن عبد 

الرحمان

02/09/14 23262J)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: فجيجبئر أنزران 1720968220/08/14 38 02/09/14هاشمي علي 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: فجيجحمو يشو 1721031102/09/14 38 02/09/14ادريس حنوش 11309Sمزدوجالصفاصيف

إقليم: بولماناسرارنإقليم: فجيجتامسلمت 1721114602/09/14 38 02/09/14جعنين لحسن 07955

W

مزدوجالقصابي  ملوية

عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: فجيجأحمد شوقي 1582852505/09/11 36 02/09/14إلتحاق بالزوجعامر مريم 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1717299303/09/13 35 03/09/13نورالدين بوحفص 10482Tمزدوجبوعنان

إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: فجيجوادي الذهب 1717410403/09/13 35 02/09/15نوال بوزياني 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجلقباب 1682102504/09/12 33 02/09/15بن حمادي يحيى 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: فجيج20 غشتإقليم: فجيجالجبوب 1684196804/09/12 33 02/09/15رحالي حفيظ 10430L)مزدوجبوعرفة )البلدية

إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 1717145103/09/13 33 06/09/17اباسيدي بن السيد 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج
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عمالة: طنجة - أصيلمجلوإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 1720548102/09/14 32 02/09/16إبراهيم الغازي 15272Zمزدوجالساحل الشمالي

إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرتإقليم: فجيجالمام مالك 1720809102/09/14 32 02/09/16الراضي حسن 09824Cمزدوجكرامة

إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: فجيجتامسلمت 1717805203/09/13 31 02/09/15م الحرش 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: فجيجالدافعة 1751836102/09/15 31 02/09/15م عبيسة 21016Tمزدوجتنشرفي

إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: فجيجخالد بن الوليد 1752660602/09/15 31 02/09/15ميمون القبلي 04477Rمزدوجبوغريبة

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: فجيجالدافعة 1753239102/09/15 31 02/09/15عبد العالي ختو 21016Tمزدوجتنشرفي

إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: فجيجالدافعة 1753872102/09/15 31 02/09/15عزيز زروال 04690X عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بولماناسرارنإقليم: فجيجتامسلمت 1718634103/09/13 30 02/09/16لجدل لبنى 07955

W

مزدوجالقصابي  ملوية

إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: فجيجعكلة السدرة 1719884102/09/14 28 02/09/14ايناو ميمون 04686T)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: بولمانتانديت30إقليم: فجيجتامسلمت 1721176102/09/14 28 02/09/14حسن قرواش 08018Pمزدوجافريطيسة

إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: فجيجعريض 1721635202/09/14 28 02/09/14اومهدي م 04512Dمزدوجشويحية

إقليم: بولمانويزغتإقليم: فجيجأسداد 1721661102/09/14 28 02/09/14الرحيوي حفيظ 07967Jمزدوجويزغت

إقليم: بولمانايت  بللإقليم: فجيجتامسلمت 1721798802/09/14 28 02/09/16سعيد صطفاوي 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: فجيجإدريس الول 1718713103/09/13 27 02/09/16إلتحاق بالزوجمينة مرغيش 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1718959303/09/13 26 02/09/16أفقير لطيفة 10482Tمزدوجبوعنان

إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: فجيجالطلس 1719237403/09/13 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةامبارك طاهيري 09598Gمزدوجاوفوس

إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: فجيجإبن سينا 1719039103/09/13 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةمصطفى الرحيوي 21545T)مزدوجبن الطيب )البلدية
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إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 1752299102/09/15 24 06/09/17أحمد بيبيش 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: فجيجسيدي بوطيب

الفنيدق
1911221901/01/17 24 06/09/16محسن بن عمر 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 1911430701/01/17 24 06/09/16جمال بوزيتون 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: الخميساتالمير مولي عبد اإقليم: فجيجالساقية الحمراء 1911594701/01/17 24 06/09/16العلوي حسنة 11237Nمزدوجمعازيز

مجموعة مدارس قاسم إقليم: فجيجمولي علي الشريف

الزهير

إقليم: الناضور 1912042101/01/17 24 06/09/16جمال الفقيهي 12496Gمزدوجأولد ستوت

إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: فجيجخالد بن الوليد 1912667301/01/17 24 06/09/16بلقاسم عومري 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: فجيجابن أبي زرع 1912876101/01/17 24 06/09/16الصغيور توفيق 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: فجيجلمضل 1912957301/01/17 24 06/09/16يحي تلغي 04592Rمزدوجمستكمر

إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 1718546103/09/13 23 02/09/15إلتحاق بالزوجمليكة الفضايل 14844Jمزدوجسيدي الكامل

إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجلقباب 17520181002/09/15 21 02/09/15علل بندين 10451Jمزدوجبني كيل

إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: فجيجعكلة السدرة 1753004602/09/15 21 02/09/15م حداد 04587Kمزدوجمشرع حمادي

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: فجيجالدافعة 1753029602/09/15 21 02/09/15نور الدين  حمو 04717Bمزدوجلعوينات

إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1753732102/09/15 21 02/09/15وداد ساسي 10482Tمزدوجبوعنان

إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجالدافعة 1753733102/09/15 21 02/09/15عبد اللطيف ساسيوي 10458Sمزدوجتندرارة

إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 1550958101/01/10 15 06/09/17النوايتي رشيدة 10482Tمزدوجبوعنان

إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجلمضل 1550125101/01/10 14 02/09/16رشيد الدرويش 10482Tمزدوجبوعنان

عمالة: الصخيرات  -  بدرإقليم: فجيجمولي علي الشريف

تمارة
1620125201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةنجيم الزهار 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

131



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: فجيجلمضل 1911033101/01/17 14 06/09/16صالح علي 04781

W

مزدوجسيدي لحسن

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: فجيجعكلة السدرة 1911038101/01/17 14 06/09/16علي فريد 21016Tمزدوجتنشرفي

إقليم: الدريوشم م دهار ابرانإقليم: فجيجتامسلمت 1911047101/01/17 14 06/09/16عبيد امعلم 12622Uمزدوجبودينار

إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجتامسلمت 1911052101/01/17 14 06/09/16امزيان فاطنة 10511Zمزدوجتالسينت

إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: فجيجالجبوب 1911068201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةاعميرات عبد الله 16601Uمزدوجبوحلو

إقليم: تاوريرتالملإقليم: فجيجابن أبي زرع 1911208601/01/17 14 06/09/16بلقاضي م 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: بركانالسلمإقليم: فجيجالطراريد 1911269101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةبدر الدين بنخليفة 18429F)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: فجيجتامسلمت 1911289901/01/17 14 06/09/16م بركاني 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: فجيجالطراريد 1911334101/01/17 14 06/09/16جمال بوشطاح 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدةإقليم: فجيجمولي علي الشريف 1911377301/01/17 14 06/09/16ياسين بولكدور 12482Sمزدوجاركمان

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: فجيجابن أبي زرع

بن عبد ا

إقليم: الناضور 1911378501/01/17 14 06/09/16بولل حسام 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: فجيجالمريجة العليا 1911382101/01/17 14 06/09/16زكرياء بولفت 02198Nمزدوجسيدي داود

إقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتنإقليم: فجيجعكلة السدرة 1911445101/01/17 14 06/09/16كردوز م 12452Jمزدوجتزطوطين

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: فجيجسيدي بوطيب

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1911454301/01/17 14 06/09/16يوسف شهيد 04975Gمزدوجامسوان

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدةإقليم: فجيجلمضل 1911476201/01/17 14 06/09/16سفيان شنوفي 12482Sمزدوجاركمان

إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 1911500101/01/17 14 06/09/16عبد الصمد الشويرف 02200Rمزدوجسيدي داود

إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 1911624101/01/17 14 06/09/16عصام العيادي 15669Fمزدوجعين مديونة
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إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 1911648101/01/17 14 06/09/16م البورقادي 02195Kمزدوجسيدي داود

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: فجيجالدافعة 1911661401/01/17 14 06/09/16عمر الفاطمي 12506Tمزدوجأولد ستوت

إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: فجيجالطراريد 1911695201/01/17 14 06/09/16زكرياء الهروي 10894Rمزدوجبنمنصور

إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 1911748301/01/17 14 06/09/16انس المرضي 15876Fمزدوجأولد داود

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصافإقليم: فجيجالمريجة العليا 1911805101/01/17 14 06/09/16م اليبدري 12504Rمزدوجأولد ستوت

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: فجيجعريض 1911813101/01/17 14 06/09/16العباسي  عبدالله 10987Sمزدوجقصيبية

إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: فجيجلمضل 1911826301/01/17 14 06/09/16عبد الكريم العوني 04614Pمزدوجتنشرفي

إقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتنإقليم: فجيجالجبوب 1911848101/01/17 14 06/09/16البوعيادي ميمون 12452Jمزدوجتزطوطين

إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: فجيجتامسلمت 1911949301/01/17 14 06/09/16م اليوسفي 16303Vمزدوجتادرت

إقليم: تاوناتم/م  أولد سلطانإقليم: فجيجخالد بن الوليد 1912002501/01/17 14 06/09/16عزيز الصقلي 15899Fمزدوجعين لكداح

إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: فجيجلمضل 1912012101/01/17 14 06/09/16لسان الدين الطويني 06211Aمزدوجالدردارة

إقليم: القنيطرةتدانةإقليم: فجيجخالد بن الوليد 19120371101/01/17 14 06/09/16خالد فلون 11066Cمزدوجقرية بن عودة

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: فجيجمولي علي الشريف 1912126401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةم الحاجي 03910Zمزدوجمهاية

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: فجيجابن أبي زرع

بن عبد ا

إقليم: الناضور 1912226501/01/17 14 06/09/16احموتان م 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: فجيجالجبوب 1912322201/01/17 14 06/09/16خد مصطفى 16303Vمزدوجتادرت

إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: فجيجلمضل 1912355101/01/17 14 06/09/16م اخميلش 15855Hمزدوجعين عائشة

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: فجيجالطراريد 1912370201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةأحمد الكريمي 05720Sمزدوجالعوامرة

133



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: فجيجعكلة السدرة 1912394201/01/17 14 06/09/16لبيض سمير 04717Bمزدوجلعوينات

إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: فجيجعكلة السدرة 1912431101/01/17 14 06/09/16لخصاصي عادل 05479Eمزدوجأنجرة

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: فجيجعكلة السدرة 1912586101/01/17 14 06/09/16مغلي فؤاد 21016Tمزدوجتنشرفي

إقليم: الصويرةم.م. أدغاسإقليم: فجيجالدافعة 1912727101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةياسين أكنيز 10151Hمزدوجادغاس

إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1912795301/01/17 14 06/09/16يوسف الرزاقي 09575Gمزدوجالسفلت

إقليم: كلميمم م افرض ند الحسينإقليم: فجيجخالد بن الوليد 19128441101/01/17 14 06/09/16م سلمي 10564Gمزدوجأيت بوفلن

مجموعة مدارس عمرو بن إقليم: فجيجتامسلمت

العاص

إقليم: الناضور 1912874101/01/17 14 06/09/16فارس السياح 12379Eمزدوجايعزانن

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1912882301/01/17 14 06/09/16عبد العالي السيتل 11009Rمزدوجدار بلعامري

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1912890501/01/17 14 06/09/16سماعيلي مصطفى 21016Tمزدوجتنشرفي

إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: فجيجعكلة السدرة 1912911201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةالتدلوي عبد السلم 11037

W

مزدوجعرباوة

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1912926101/01/17 14 06/09/16عبد الحليم طجيو 12506Tمزدوجأولد ستوت

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: فجيجسيدي بوطيب

ادبيفنشكير

إقليم: سيدي افني 1912961201/01/17 14 06/09/16لود طوير 17013Sمزدوجسيدي حساين أو علي

عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: جرسيفالجل المركز 241175117/09/84 195 16/09/93أقدمية 20 سنةرحو عبد المجيد 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: جرسيفالرانات المركز 745524216/09/93 183 16/09/94أقدمية 20 سنةابن دحمان الصياد 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: جرسيفأنوالإقليم: جرسيفلبعيير 740671116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعلل الربلة 18524J)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةإقليم: جرسيفالمريجة المركز 56935216/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةعزيز الفللي 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: جرسيفالنجدإقليم: جرسيفإبياض المركز 92055216/09/95 165 16/09/95أقدمية 20 سنةرشيد الرويجل 16124A)مزدوججرسيف )البلدية
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إقليم: جرسيفالنجدإقليم: جرسيفالخط المركز 91505116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةخمار الملود 16124A)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفبن بطوطةإقليم: جرسيفالصباب المركز 92022116/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةم المهدي 16126C)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفغفولة المركز 58068116/09/94 161 16/09/98أقدمية 20 سنةم حموتني 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: جرسيفأم البنين 697599116/09/80 158 16/09/98أقدمية 20 سنةبوعيش م 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 56534116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةأحمد علوان 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفالرانات المركز 91777116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم محموح 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفالمريجة المركز 60133116/09/94 154 16/09/98إلتحاق بالزوجةالشيخ م 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالنجدإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 1052288316/09/97 153 16/09/99أقدمية 12 سنةم اضرضور 16124A)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفالرانات المركز 63830116/09/95 152 16/09/99إلتحاق بالزوجنصيرة البقال 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالنجدإقليم: جرسيفصانكال المركز 1044890116/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةلعباد خليد 16124A)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 1053285116/09/97 149 06/09/00أقدمية 12 سنةعياد لمعلم 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفحمرية 174733117/09/84 148 16/09/96أقدمية 20 سنةالحسني م 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: جرسيفأم البنين 241255217/09/84 148 15/09/99أقدمية 12 سنةنجدي عبد الرحيم 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفالصباب المركز 1053038216/09/97 147 06/09/00أقدمية 12 سنةم مقران 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفالخط المركز 1123607216/09/98 147 16/09/00أقدمية 12 سنةموساوي رشيد 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفالمريجة المركز 1123620116/09/98 147 06/09/00أقدمية 12 سنةنورالدين المداح 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفالمريجة المركز 706626316/09/92 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد الرحمان أزيلي 16129F)مزدوججرسيف )البلدية
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عمالة: فاسالجولنإقليم: جرسيفصانكال المركز 11542881116/09/99 145 06/09/00أقدمية 12 سنةبوعلم عزيز 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 1159347716/09/99 145 06/09/00أقدمية 12 سنةسمير العزوزي 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفبوحسان المركز 1179299106/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةالحسن قيطوني 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 1179825206/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةيشوتي نجيب 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفحمرية 241141217/09/84 144 13/09/01أقدمية 12 سنةمعطلة معطلة 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفملوية 354973116/09/89 144 16/09/90أقدمية 20 سنةبكاوي حفيظة 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفملويةإقليم: جرسيفأنوال 861695116/09/83 144 12/11/97أقدمية 20 سنةسليمة شافقي 16127D)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 1052908316/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالجللي حطاش 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأنوالإقليم: جرسيفحمرية 237051117/09/84 138 16/09/98أقدمية 20 سنةساحي حسان 18524J)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأبو بكر الصديقإقليم: جرسيفحمرية 776695316/09/91 136 16/09/98أقدمية 20 سنةبن حادين العربي 16122Y)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: فاس شوقيإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 1267771604/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعادل كراد 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفحمرية 744171216/09/93 132 16/09/98أقدمية 20 سنةلحمر سعيد 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 1044899516/09/96 131 25/10/04أقدمية 12 سنةلحبيب ولدن 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: جرسيفحمرية 724257116/09/92 128 10/10/98أقدمية 20 سنةدحماني حماد 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفصانكال المركز 1236557306/09/01 125 06/09/02أقدمية 12 سنةالمرزوقي عبد السلم 20682E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 1265193104/09/02 125 07/09/04أقدمية 12 سنةالشطابي حسن 04623Zمزدوجأهل واد زا

إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 1305760105/09/03 125 05/09/03أقدمية 12 سنةيحيى ربيع 16391Rمزدوجمطماطة

136



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفةإقليم: جرسيفالصباب المركز 1306685105/09/03 121 15/10/04أقدمية 12 سنةاحمد البلقاسمي 25275X)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفحمرية 91687216/09/95 118 16/09/01أقدمية 12 سنةالضيف عبد الكريم 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفالتوميات 1117610216/09/97 117 07/09/04أقدمية 12 سنةبوخدا رشيد 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفالمريجة المركز 1263352104/09/02 117 16/09/04إلتحاق بالزوجعداوي رشيدة 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: جرسيفالمريجة المركز 1268713104/09/02 117 07/09/04إلتحاق بالزوجلبنة ناصري 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 1238143313/09/01 107 07/09/04أقدمية 12 سنةلسمار عبد الواحد 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 13675611007/09/04 107 فاطمة الزهراء 

الخنيفري
07/09/04أقدمية 12 سنة 02221Nمزدوجالوادين

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيف 1264723404/09/02 103 06/09/07يوسف بوعزة 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفالمريجة المركز 1306739205/09/03 97 02/09/10الفللي عبد اللطيف 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

مدرسة التيجاني بن مولي إقليم: جرسيفاولد عثمان المركز

المصطفى

إقليم: ميدلت 1308203116/09/03 93 05/09/10وسرغين سعيد 11629Pمزدوجبومية

إقليم: جرسيفالنجدإقليم: جرسيفصانكال المركز 1237328206/09/01 91 05/09/11إلتحاق بالزوجحمزاوي نجات 16124A)مزدوججرسيف )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: جرسيف 1305695105/09/03 89 02/09/12م أخموش 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المنصور الذهبيإقليم: جرسيفالمريجة المركز 14008361007/09/05 89 02/09/08إلتحاق بالزوجحفيظة رحموني 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: الرباطيوسف بن تاشفينإقليم: جرسيفسيبويه 1235958106/09/01 88 05/09/07إلتحاق بالزوجالعامري بشرى 01058Z يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفالمريجة المركز 1306390205/09/03 87 02/09/10زليخة شايط 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالتوميات 1404198205/09/02 83 05/09/11بوجيدة  عبد السلم 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: فاسالفرابيإقليم: جرسيفالكطارة 1368019307/09/04 82 14/09/11إلتحاق بالزوجسامري سهام 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة
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عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: جرسيفالكطارة 1405837412/02/08 77 15/09/11راشدي مليكة 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: جرسيفالنجدإقليم: جرسيفسيدي بن جعفر كم 1234630306/09/01 73 02/09/15إلتحاق بالزوجةبشري زكرياء 16124A)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفلبعيير 1306535405/09/03 72 02/09/15عزالدين الضوق 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 1307242105/09/03 71 02/09/15إلتحاق بالزوجةكونان عادل 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفالكطارة 1405836412/02/08 67 05/09/11أزعاج عزيزة 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفإبياض المركز 1549585102/09/09 65 05/09/11م والعيز 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفالمريجة المركز 13999421007/09/05 63 07/09/11المصلحي مريم 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفةإقليم: جرسيفأفريدن المركز 1585315309/12/11 61 04/01/12قدور برو 25275X)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفلكار السفلى 1179937206/09/00 57 02/09/14إلتحاق بالزوججعالي زاهية 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفلبعيير 1399739407/09/05 56 02/09/16بديعة الدريوش 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفتادرت المركز 1404740505/09/07 54 02/09/15إلتحاق بالزوجمونية الربيزة 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم أنوالإقليم: جرسيفالكطارة 1549888501/01/10 51 02/09/14إلتحاق بالزوجسعيدة باشري 04311K)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفأفريدن المركز 1581884802/09/10 51 03/09/12سليمة بوركبة 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 1585290909/12/11 51 09/12/11هناء اليعقوبي 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفة 1399993307/09/05 48 04/09/12خديجة  القبلي 02384Rمزدوجدار الحمراء

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 1580845202/09/10 47 04/09/12إلتحاق بالزوجحسنية بـــومهراز 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 1581562402/09/10 47 04/09/12حسنة تحفورت 16292Hمزدوجتادرت
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إقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفةإقليم: جرسيفلبعيير 1401524506/09/06 46 06/09/17فاطمة علط 25275X)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 1549740101/01/10 45 03/09/13عبد القادر افشتال 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 1550806401/01/10 45 03/09/13الكامل م 16294Kمزدوجتادرت

إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفالتوميات 1582356402/09/10 45 03/09/15م زهير 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفالكطارة 1581507502/09/10 44 02/09/14إلتحاق بالزوجالسريج مريم 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفلبعيير 1582051302/09/10 44 06/09/17الهشمي مولي احمد 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفالتوميات 1583268105/09/11 44 03/09/16بوزينة المهدي 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيف 1549007202/09/09 43 03/09/13كريمة بشري 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفالصباب المركز 1681912104/09/12 43 04/09/12اسباعي نورة 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: مكناس11 ينايرإقليم: جرسيفالخط المركز 1549016202/09/09 42 02/09/14إلتحاق بالزوجةالحداد حميد 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 1681501105/09/11 42 02/09/16خاليد سال 16294Kمزدوجتادرت

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: جرسيفالخط المركز 1406817905/09/08 41 04/09/13المغاري سليم 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيف 1681176305/09/11 39 03/09/13مينة المعتصم 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفبني دمال المركز 1681341405/09/11 39 05/09/13لشكر مريمة 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 1549698101/01/10 38 02/09/14عبد الحي سنان 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفالخط المركز 1582242402/09/10 38 02/09/16سامية انكايري 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 17206911002/09/14 38 02/09/14مينة المنع 02143Dمزدوجسبت لوداية
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إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفالصباب المركز 1682183104/09/12 37 05/09/14إلتحاق بالزوج         بغي نجاة 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 1717832103/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجالكبريتي جميلة 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفالمريجة المركز 1549765101/01/10 36 02/09/16احمد مهدي 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفالخط المركز 1681994804/09/12 36 02/09/16بحيرة ياسين 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 1716936103/09/13 36 02/09/16عنقا اسماء 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالصباب المركز 1716907203/09/13 35 03/09/13فاطمة امحرار 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: جرسيفإبياض المركز 1718555203/09/13 35 03/09/13لهبوب  لبنى 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفلبعيير 1550566101/01/10 34 06/09/17لكحل حكيمة 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: جرسيفالرانات المركز 1550247801/01/10 33 06/09/17م الهشمي 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 1580364202/09/10 32 02/09/16العاشوري م 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 1684266102/09/12 32 02/09/14الصفصافي م أمين 16292Hمزدوجتادرت

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفالخط المركز 1721506702/09/14 32 02/09/16سعيد نعيم 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 1721832104/09/14 32 02/09/16عصام تبريت 07938Cمزدوجسكورة مداز

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 1721950604/09/14 32 02/09/16رشيد زيزاوي 12369Uمزدوجبوعرك

عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: جرسيفالرانات المركز 1549382202/09/09 31 02/09/15غريسي امينة 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 1580427802/09/10 31 02/09/15الشعل اناس 16520Fمزدوجباب مرزوقة

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفلبعيير 1582948105/09/11 31                                                          

عزيز رشيدة
06/09/17إلتحاق بالزوج 16139S)مزدوججرسيف )البلدية
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إقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفةإقليم: جرسيفتادرت المركز 1583784205/09/11 31                                                   

اليوسفي إيمان

06/09/17 25275X)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: جرسيفلكار السفلى 1585171309/12/11 31 06/09/17بو بكر ابجا 02146Gمزدوجسبت لوداية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصرإقليم: جرسيفالصباب المركز

البرنوصي
1752801802/09/15 31 سعــيدة   

الـــورضـــاني

02/09/15 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفالصباب المركز 1718906503/09/13 30 02/09/16وهبي عبد القادر 16294Kمزدوجتادرت

إقليم: سيدي قاسماولد غيدةإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 1719900402/09/14 28 02/09/14نادية عزازي 14845Kمزدوجسيدي الكامل

إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 17207961002/09/14 28 02/09/14نعيمة النصري 16292Hمزدوجتادرت

عمالة: طنجة - أصيلابرييشإقليم: جرسيفبوراشد المركز 1721723202/09/14 28 02/09/16م صادق 15256Gمزدوجأقواس برييش

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: جرسيفالخط المركز 1721849602/09/14 28 02/09/16الطيفي نبيل 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: جرسيفتادرت المركز 1681601204/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجرشيدة عبد النبي 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 1550651101/01/10 26 02/09/16اسماعلي م 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

عمالة: مكناسبوعسل المركزإقليم: جرسيفأفريدن المركز 17184561103/09/13 26 02/09/16إلتحاق بالزوجقاسمي علوي شريفة 03845Dمزدوجوليلي

إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفبوراشد المركز 1718668403/09/13 26 02/09/16معري ربيعة 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 1719326103/09/13 26 02/09/16زعنون بشرى 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 1418915102/09/09 24 03/09/16الفشتالي م 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفالصباب المركز 1584165305/09/11 24 02/09/16قشاش اسماء 16296Mمزدوجتادرت

إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 1716673403/09/13 24 02/09/16عبد الحق عبدوس 04576Yمزدوجعين الحجر

إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصيرإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 1717386103/09/13 24 02/09/16ربيع بتكمنت 12332D)مزدوجميضار )البلدية
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إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 1718209103/09/13 24 02/09/16رشيد حداد 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

المركزية الدواغر بهت إقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز

جيللت

إقليم: سيدي سليمان 1910857801/01/17 24 06/09/16أبراغ سعيدة 10983Mمزدوجالصفافعة

م/م 3 مارس المركز- إقليم: جرسيفتامجيلت المركز

مدرسة جماعاتية

إقليم: جرادة 1910903101/01/17 24 06/09/16عدادي حليمة 04715Zمزدوجمريجة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعليإقليم: جرسيفإبياض المركز 1910907301/01/17 24 06/09/16الديبة مريم 19779Yمزدوجعامر الشمالية

مدرسة اولد اغزيل إقليم: جرسيفتامجيلت المركز

الجماعاتية

إقليم: جرادة 1911544101/01/17 24 06/09/16دياب مجيدة 04711Vمزدوجأولد غزييل

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفإبياض المركز

المركز

إقليم: جرسيف 1911687101/01/17 24 06/09/16الميلود  الحنفي 16307Zمزدوجلمريجة

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفإبياض المركز

المركز

إقليم: جرسيف 1911782101/01/17 24 06/09/16المرابط كريم 16307Zمزدوجلمريجة

إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 1911800601/01/17 24 06/09/16بشرى الياداري 16507Sمزدوجباب بودير

إقليم: بولمانالعرجانإقليم: جرسيفبركين المركز 1912041401/01/17 24 06/09/16عائشة فوزي 07999Uمزدوجالعرجان

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرسيفبوحسان المركز 1912136101/01/17 24 06/09/16حمداوي سميرة 04717Bمزدوجلعوينات

إقليم: بولمانايت  بللإقليم: جرسيفتيغزة المركز 1912148501/01/17 24 06/09/16خديجة حموني 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

إقليم: بولمانلقصابي المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 1912185101/01/17 24 06/09/16ربيعة هيللي 07950Rمزدوجالقصابي  ملوية

إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 1912589101/01/17 24 06/09/16المصطادي خديجة 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: جرادةالزهارإقليم: جرسيفبوحسان المركز 1912963101/01/17 24 06/09/16التومي حليمة 04687U)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: جرسيفأنوال 1911501201/01/17 22 06/09/16اشويطري ليلى 12309D)مزدوجالعروي )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: جرسيفأم البنين 1912501201/01/17 22 06/09/16مللي جمال 12309D)مزدوجالعروي )البلدية

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفالصباب المركز 1751819102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجفتيحـــــــــة عبـــــــــو 16128E)مزدوججرسيف )البلدية
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إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 1752155102/09/15 21 02/09/15سكينة بامو 16292Hمزدوجتادرت

إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 1753226302/09/15 21 02/09/15زكية خرباش 16292Hمزدوجتادرت

إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: جرسيفبني دمال المركز 1721383102/09/14 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةمكريف م 26541Yمزدوجاغزران

إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: جرسيفالخط المركز 1720982102/09/14 19 02/09/16إلتحاق بالزوجةحضري يونس 16643Pمزدوجبني فراسن

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفلبعيير 1721066102/09/14 18 06/09/17إلتحاق بالزوجحميميد حنان 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفبوراشد المركز 1721869802/09/14 18 02/09/16ادريس طايع 16294Kمزدوجتادرت

إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 1752193302/09/15 18 02/09/15بلة تورية 16296Mمزدوجتادرت

إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 1550842901/01/10 14 02/09/16مرضيض م 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 1581448802/09/10 14 02/09/16غزاري ابراهيم 04720Eمزدوجلعوينات

إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 1717740903/09/13 14 02/09/16م  الفاطمي 04572Uمزدوجمستكمر

إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 17183361003/09/13 14 03/09/16ابن تاتو م التوفيق 04691Y عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 1721153202/09/14 14 02/09/16قشاش م 16296Mمزدوجتادرت

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 1910871101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجأبجا  مريم 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: جرسيفتامجيلت المركز

الكريم الخطابي

إقليم: العيون 1911098101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجعرقوب أمل 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 1911211401/01/17 14 06/09/16فوزية بلقاسمي 16318Lمزدوجصاكة

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفتيغزة المركز 1911576601/01/17 14 06/09/16حنان الدريوش 16294Kمزدوجتادرت

إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 1911784101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجإيمان العومري 16520Fمزدوجباب مرزوقة
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المدرسة البتدائية عبد إقليم: جرسيفتامجيلت المركز

الكريم الخطابي

إقليم: العيون 1911985101/01/17 14 الصبار فاطمة 

الزهراء
06/09/16إلتحاق بالزوج 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفإبياض المركز 1912074501/01/17 14 06/09/16فوناس مريم 16294Kمزدوجتادرت

إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 1912106101/01/17 14 06/09/16كلب أحمد 14844Jمزدوجسيدي الكامل

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 1912303101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجكميلية كريمي 16294Kمزدوجتادرت

إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 1912319701/01/17 14 06/09/16كرواد هناء 16356Cمزدوجأيت سغروشن

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفتيغزة المركز 1912597501/01/17 14 06/09/16عبلة موهوب 16294Kمزدوجتادرت

إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 1912648101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجخديجة الناني 16387Lمزدوجمطماطة

إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفمدرسة بركين الجماعتية 1913032101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجحياة زممو 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

مجموعة مدارس المام إقليم: جرسيفالجل المركز

الغزالي

إقليم: الناضور 1684065704/09/12 7 06/09/17نجيم وردي 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدالإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 1720582402/09/14 7 06/09/17الحمدوني سفيان 12410Nمزدوجبني سيدال الجبل

المدرسة البتدائية تاوريرت إقليم: جرسيفعمر بن الخطاب

بوستة

إقليم: الناضور 1752918102/09/15 18 02/09/15الطيبي م 12364N)المازيغيةسلوان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المعتمد بن عبادإقليم: جرادةالمتنبي 130202207/11/79 221 07/11/79أقدمية 20 سنةيحيى   بوعزيز 04259D)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم.عبدا إبراهيمإقليم: جرادةم/م كفايت المركز 356652116/09/89 165 16/09/98أقدمية 20 سنةالسليماني م 24690L)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 743605116/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةتابو م 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 55799116/09/94 161 16/09/98أقدمية 20 سنةيوسف السباعي 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

م. عبد الصادق القادري إقليم: جرادة

البودشيشي

عمالة: وجدة - أنكاد 738752416/09/93 161 16/09/98أقدمية 20 سنةورقية م 19917Y)مزدوجوجدة )البلدية

م/م تيولي المركز 

-مدرسة جماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيإقليم: جرادة 58830116/09/94 159 16/09/98أقدمية 20 سنةبوطالب نور الدين 21525

W

مزدوجوجدة )البلدية(
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عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 89227116/09/95 159 16/09/98أقدمية 20 سنةبنيوب سعيد 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الساقية الحمراءإقليم: جرادةم/م كفايت المركز 1044508116/09/96 159 28/11/98أقدمية 20 سنةالشاوي عمر 04298

W

مزدوجوجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليإقليم: جرادةم/م البيدق 63344116/09/95 157 12/10/98أقدمية 20 سنةعبد الوهاب درفوفي 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: جرادة 89235216/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمجوط احمد 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. يعقوب المنصورإقليم: جرادةمفاحم المغرب 1 173291216/09/82 154 16/09/98أقدمية 20 سنةم موساوي 04255Z)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: جرادة 1049002816/09/96 153 16/09/99أقدمية 12 سنةالمحب هشام 04331Gمزدوجبني خالد

عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليإقليم: جرادةأبي بكر الصديق 356696116/09/89 148 20/09/89أقدمية 20 سنةبلحاجي نعيمة 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 91643216/09/95 147 18/10/99إلتحاق بالزوجةجرود خالد 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلإقليم: جرادةاحمد الناصري 241509217/09/84 147 17/09/92أقدمية 20 سنةأمياي فاطمة 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. عثمان بن عفانإقليم: جرادةاحمد الناصري 241522117/09/84 147 17/09/92أقدمية 20 سنةبوزوف فاطمة 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد الشرقاويإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 1120068116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةيمينة سليماني 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الشهيد م بنعودةإقليم: جرادةأبي بكر الصديق 2054281021/09/83 142 16/09/96أقدمية 20 سنةم  بحبحي 24689K)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: جرادةالزهار 216797216/09/85 142 16/09/97أقدمية 20 سنةسيدهم حسن 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: جرادةأبي بكر الصديق 237708317/09/84 142 16/09/95أقدمية 20 سنةم  علي 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: جرادةمفاحم المغرب 1 237865117/09/84 140 16/09/98أقدمية 20 سنةبوعناني بلقاسم 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 59562816/09/94 139 24/09/09أقدمية 12 سنةخروبي لحبيب 04331Gمزدوجبني خالد

عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرإقليم: جرادةأبي بكر الصديق 288222116/09/86 138 28/09/98أقدمية 20 سنةسرجي عبد الرحيم 04267M)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: جرادةم/م البيدق 378239517/09/90 136 06/09/00إلتحاق بالزوجةم صادقي 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المام البوصيريإقليم: جرادةابي عبيد البكري 206907321/09/83 134 06/09/17أقدمية 20 سنةم مومن 04254Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: جرادةالنبعاث 357474116/09/89 134 15/10/06أقدمية 20 سنةالعانيد حبيبة 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 7209591016/09/92 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالمنور بنعيني 04746Hمزدوجتيولي

إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 1044566216/09/96 133 02/09/02أقدمية 12 سنةسلمي عبد الحفيظ 04688V)مزدوججرادة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادةأبي بكر الصديق 746198716/09/93 132 29/09/93أقدمية 20 سنةبوسكان حبيبة 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. لل مريمإقليم: جرادةواد الدهب 232078116/09/87 128 16/09/98أقدمية 20 سنةاسماعيلي الطاهر 04249T)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الفارابيإقليم: جرادةمفاحم المغرب 1 742070216/09/93 128 16/09/98أقدمية 20 سنةركني خليل 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. القادسيةإقليم: جرادةاحمد الناصري 746913116/09/93 128 28/10/98أقدمية 20 سنةالهللي البكاي 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريإقليم: جرادةواد الدهب 717884316/09/92 126 16/09/97أقدمية 20 سنةالعربي قواز 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس بنزكريإقليم: جرادةالوفاء 774382216/09/91 122 16/09/98أقدمية 20 سنةطنكول احمد 04282D)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادةابن سينا 878178516/09/86 120 05/09/11أقدمية 20 سنةسهلي فطيمة 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المام البخاريإقليم: جرادةالزهار 62963116/09/95 118 12/10/98أقدمية 20 سنةشتواني حليمة 04292P)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. آمنة برحيليإقليم: جرادةمفاحم المغرب 1 775810516/09/91 118 16/09/98أقدمية 20 سنةطاهري عائشة 04309H)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادةالنجود 211155216/09/85 116 21/09/98أقدمية 20 سنةثابت لخضر 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: جرادةابن سيناإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1049806116/09/96 115 10/10/05أقدمية 12 سنةزمهوط م 04682N)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةابن سيناإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1179490106/09/00 115 24/10/05أقدمية 12 سنةمسكيني مصطفى 04682N)مزدوججرادة )البلدية
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إقليم: جرادةابن سيناإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1173638115/09/00 105 16/11/11أقدمية 12 سنةالشايط بشرى 04682N)مزدوججرادة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: جرادةم/م اولد معمر المركز 745654116/09/93 98 05/09/07إلتحاق بالزوجةهرو حسن 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: جرادة 1176336606/09/00 97 03/09/08الهامل حنان 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 1044994216/09/96 95 05/09/07إلتحاق بالزوجةم عياد 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

م/م تيولي المركز 

-مدرسة جماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: جرادة 1235703906/09/01 95 06/09/06إلتحاق بالزوجداهي أسماء 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: جرادةمفاحم المغرب 1إقليم: جرادةالزهار 746970216/09/93 90 02/09/15بختاوي عبد القادر 18989P)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةمفاحم المغرب 1إقليم: جرادةالزهار 323489216/09/91 84 03/09/13بدري م 18989P)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: جرادةالنور 1049672116/09/96 84 06/09/17امهادة حميد 04688V)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةابن سيناإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 1263965304/09/02 83 06/09/07عادل عثماني 04682N)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةالزهارإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 58767316/09/94 79 07/09/11العيساوي مصطفى 04687U)مزدوججرادة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 92042316/09/95 73 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوخريص م 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

إقليم: جرادةالنجودإقليم: جرادة 1045002116/09/96 73 04/09/12رمصان كراري 04692Z عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرادةمفاحم المغرب 1إقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 1404121101/01/02 73 14/09/15النوالي جمال 18989P)مزدوججرادة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

إقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركزإقليم: جرادة 1267818204/09/02 66 02/09/14العابد مروان 04755Tمزدوجسيدي بوبكر

عمالة: وجدة - أنكادم أنوالإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 14017261006/09/06 64 09/09/11إلتحاق بالزوجالعماري فايزة 04311K)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

م/م تيولي المركز -مدرسة إقليم: جرادة

جماعاتية

إقليم: جرادة 11785831006/09/00 63 04/09/12سعاد النجدي 04737Yمزدوجتيولي

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم أنوالإقليم: جرادة 1580724102/09/10 60 02/09/10إلتحاق بالزوجفضلي صفاء 04311K)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: جرادةالوفاءإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 1400405507/09/05 58 02/09/10قجوي سميرة 18520E)مزدوججرادة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتإقليم: جرادةم/م المل المركز 1400481507/09/05 54 03/09/13إلتحاق بالزوجحبيبة لفريد 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: جرادة 1585344309/12/11 53 09/12/11إلتحاق بالزوجلشهب سليمة 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

إقليم: جرادةالنورإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 1235636306/09/01 52 07/09/16احمد  شكاجي 20506N)مزدوججرادة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م أولد عياد - المركزإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 15852351009/12/11 52 02/01/12إلتحاق بالزوجالحرادجي فاطمة 04354Gمزدوجأهل انكاد

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم. القادسيةإقليم: جرادة 1585190109/12/11 51 09/12/11إلتحاق بالزوجالشالي حياة 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: جرادةالنهضة 1234280106/09/01 50 06/09/17ابراهيم علوش 04690X عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةالنور 1399607507/09/05 50 06/09/17حورية   شهبون 04685S)مزدوججرادة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم أنوالإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 15490631002/09/09 49 14/09/15إلتحاق بالزوجالغيام سهير 04311K)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1582664105/09/11 49 03/09/13عادل عبد الحميد 04691Y عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1585357109/12/11 49 14/09/15مباركي عز الدين 04686T)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةالوفاءإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 1178393108/09/00 48 03/11/14فؤاد مشيشي 18520E)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: جرادةم/م المل المركز 1045076116/09/96 47 06/09/17حميد التيفاوي 21016Tمزدوجتنشرفي

إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 1548316125/11/08 47 03/09/13إلتحاق بالزوجبوانشوشان نجاة 04688V)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1404681105/09/07 45 03/09/13عبد الهادي الفتال 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(

إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1551137101/01/10 45 03/09/13لحسن اسماعيلي 04694B عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1549055102/09/09 43 03/09/13نوال  ابنوضن 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 15490611002/09/09 43 14/09/15إلتحاق بالزوجالمرزوقي سناء 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرادة 1549697601/01/10 43 03/09/13البقالي عبد الحميد 04717Bمزدوجلعوينات

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: جرادة 1580920202/09/10 43 03/09/13إلتحاق بالزوججخروطي فاطمة 04690X عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1582341102/09/10 41 03/09/13مصطفى  تمدحت 04686T)مزدوججرادة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

إقليم: جرادةالزهارإقليم: جرادة 1581851102/09/10 39 04/09/14إلتحاق بالزوجأم كلثوم بران 04687U)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

إقليم: جرادةم/م كفايت المركزإقليم: جرادة 1585289109/12/11 39 03/09/13حمزاوي مصطفى 04730Rمزدوجكفايت

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

إقليم: جرادةم/م كفايت المركزإقليم: جرادة 1684584901/01/12 39 03/09/13حرشاوي بوبكر 04730Rمزدوجكفايت

إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 1404724105/09/07 38 03/09/14عبد الحق الغابي 04685S)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: جرادة 1581172102/09/10 38 02/09/14عبد الغني منيوي 04694B عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: جرادةم/م كفايت المركز 1684419704/09/12 38 06/09/13إلتحاق بالزوججهاد تيعلتي 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: جرادةم/م تادواوت المركز 1155317116/09/99 37 06/09/17إلتحاق بالزوجةم صدوقي 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: جرادة

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1716812903/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجأيت موس إلهام 04327Cمزدوجبني خالد

إقليم: جرادةالنورإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 1399945107/09/05 35 05/09/13المزروعي حليمة 20506N)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةالزهارإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 1406872605/09/08 35 06/09/17العيساوي موسى 04687U)مزدوججرادة )البلدية

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1550003601/01/10 35 03/09/13حورية بوفرعة 04717Bمزدوجلعوينات

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1550627101/01/10 35 03/09/13نعيمة حوماني 04717Bمزدوجلعوينات

إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 1718871103/09/13 35 02/09/15النكاز مجيد 04690X عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: جرادة 1718961503/09/13 35 02/09/15افقير زين العابدين 04557Cمزدوجتافوغالت

إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 1719377103/09/13 35 02/09/15زياني  علي 04685S)مزدوججرادة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: جرادة 1584402705/09/11 34 02/09/14ميموني حنان 04686T)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: جرادة 1684181204/09/12 33 06/09/17مصطفى قسوي 04693A عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: جرادةالنهضة 1407128205/09/08 32 02/09/15يمينة جخروطي 04690X عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 1683259104/09/12 32 02/09/16فيللي مروان 04570Sمزدوجعين الحجر

إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةواد الدهب 1585143109/12/11 30 06/09/17بل فاطمة 04685S)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: جرادة 1717662103/09/13 30 02/09/16م النصاري 04707Rمزدوجبني مطهر

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 1580095102/09/10 29 06/09/14إلتحاق بالزوجسناء برجاوي 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 1683362404/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجسليمة حموتي 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

م/م 3 مارس المركز- إقليم: جرادةم/م المسيرة المركز

مدرسة جماعاتية

إقليم: جرادة 1721654102/09/14 28 02/09/16ادريس راشدي 04715Zمزدوجمريجة

عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 1681826104/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجسناء اعمامو 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: جرادةم/م كفايت المركز 17180891003/09/13 27 02/09/15إلتحاق بالزوجةالسويط عبد اللطيف 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 1718373703/09/13 26 02/09/15إلتحاق بالزوجامراس لبنى 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 1721007102/09/14 25 02/09/15إلتحاق بالزوجيمينة حمداوي 04688V)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: جرادة 1585288209/12/11 24 02/09/16إلتحاق بالزوجكريمة حمادي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

إقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركزإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 1682004704/09/12 24 06/09/17إلتحاق بالزوجبعقالي حياة 04755Tمزدوجسيدي بوبكر
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: جرادة 1549046302/09/09 23 06/09/17إلهام ماحي 24684E عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 1681942104/09/12 22 02/09/16هشام ايناوو 04694B عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: جرادة 1683403304/09/12 22 02/09/16إلتحاق بالزوجةهرو هشام 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 16839911104/09/12 22 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمي نادية 04341Tمزدوجمستفركي

إقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركزإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 1718876803/09/13 22 02/09/16إلتحاق بالزوجنيازي لمياء 04755Tمزدوجسيدي بوبكر

مدرسة ابن بطوطة 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: جرادة 15811981102/09/10 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء مختاري 04341Tمزدوجمستفركي

إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1716978903/09/13 20 02/09/16عبد النور أسمار 04703Lمزدوجبني مطهر

إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 1719115103/09/13 20 02/09/16الصادق عثمان 04707Rمزدوجبني مطهر

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 1720437102/09/14 18 02/09/16عائشة العوني 24684E عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: جرادةم/م تادواوت المركز 1549996401/01/10 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةمصطفى بوشنافة 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

مدرسة ابن بطوطة 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: جرادة 15810681102/09/10 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالمقدم حسناء 04331Gمزدوجبني خالد

إقليم: بركانتكرورينإقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركز 17203291002/09/14 14 06/09/17إلتحاق بالزوجاشطابة غزلن 04524S)مزدوجبركان )البلدية

م/م عبد الرحمان الداخل - إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشي

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 11551571016/09/99 13 02/09/16إلتحاق بالزوجةم يوجيل 04336Mمزدوجابصارة

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: جرادةالنبعاث 1752384102/09/15 28 02/09/15م بوغوتة 24966L)المازيغيةوجدة )البلدية

إقليم: بركانملويةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 706838116/09/92 181 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد ا قيلولي 04425J)مزدوجبركان )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد 

مكوار

المدرسة البتدائية تجزئة إقليم: الناضور

العمران

إقليم: الناضور 241568117/09/84 173 16/09/88أقدمية 20 سنةصباح بوعمامة 25186A)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس 

الصفصاف

عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: الناضور 738679116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةالنهاري سعيد 04302A)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

الفوارس

عمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكيإقليم: الناضور 776626116/09/91 169 16/09/96أقدمية 20 سنةم تينودي 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن الخطيبإقليم: الناضور 63217116/09/95 167 بوجطو فاطمة 

الزهراء
16/09/97أقدمية 20 سنة 04245N)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

الفوارس

عمالة: وجدة - أنكادم. فاطمة الفهريةإقليم: الناضور 845155129/11/93 167 16/09/98أقدمية 20 سنةنجيم شوراق 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية أولد 

البوريمي

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضور

بن ياسين

إقليم: الناضور 737625216/09/93 165 13/10/94أقدمية 20 سنةحماد بوترفاس 12313H)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الناضور

اليوسي

إقليم: الناضور 58834116/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةيوسف العمراني 12317M)مزدوجزايو )البلدية

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 63055116/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةرشيد ميموني 04371Aمزدوجأهل انكاد

مجموعة مدارس أولد 

منصور

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضور

بن ياسين

إقليم: الناضور 738703316/09/93 163 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد ا شيلح 12313H)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

عمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركزإقليم: الناضور 57820116/09/94 159 16/09/98أقدمية 20 سنةاحمد الزويتني 04373Cمزدوجايسلي

مجموعة مدارس 

الدويرية

عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: الناضور 921421116/09/95 159 16/09/99أقدمية 12 سنةم بوعريب 04320Vمزدوجعين الصفا

مجموعة مدارس 

بويخباش

عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: الناضور 92130116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الصمد الستوني 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

عمالة: وجدة - أنكادم. فاطمة الفهريةإقليم: الناضور 92312116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةخالد التخيلة 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس المهدي 

بن تومرت

عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: الناضور 706904116/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسان بطاري 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

حدو

إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: الناضور 55782116/09/94 153 11/09/01أقدمية 12 سنةعبد القادر الكرتي 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

مجموعة مدارس 

الفوارس

عمالة: وجدة - أنكادم. يعقوب المنصورإقليم: الناضور 55880616/09/94 153 16/09/99إلتحاق بالزوجةرضوان خالف 04255Z)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

الفوارس

عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: الناضور 56823116/09/94 153 16/09/97أقدمية 20 سنةميمون الشباني 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

م/م مصعب بن عمير - إقليم: الناضور

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1044576316/09/96 153 06/09/00أقدمية 12 سنةالعيد حجاجي 04327Cمزدوجبني خالد

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية صوناصيدإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا 774112216/09/91 151 16/09/98أقدمية 20 سنةنجية عطاري 12324V)مزدوجسلوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

عمالة: وجدة - أنكادم. جمال الدين الفغانيإقليم: الناضور 1044314216/09/96 151 27/11/98أقدمية 20 سنةرشيد لغريسي 04281C)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: الناضور 631941116/09/95 149 16/09/99أقدمية 12 سنةراضية دحماني 04320Vمزدوجعين الصفا

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

إقليم: الناضور 1048992116/09/96 149 06/09/01أقدمية 12 سنةنوري عزيز 12315K)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادن

عبد ا

إقليم: الناضور 1117689216/09/97 149 16/09/00أقدمية 12 سنةطارق بن حدو 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

المدرسة البتدائية ام 

المؤمنين

عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: الناضور 887010116/09/87 148 19/09/91إلتحاق بالزوجفا تحة عمراني 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية ام إقليم: الناضور

المؤمنين

إقليم: الناضور 63586116/09/95 147 16/09/98أقدمية 20 سنةم العزوزي 12297R)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

م/م مصعب بن عمير - إقليم: الناضور

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 921011116/09/95 147 04/09/02أقدمية 12 سنةمنير مودريكة 04327Cمزدوجبني خالد

مجموعة مدارس 

البركانيين

عمالة: وجدة - أنكادم. الفارابيإقليم: الناضور 1048976116/09/96 147 16/09/00إلتحاق بالزوجةطنطان خاليد 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

لحويسية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

إقليم: الناضور 1117708116/09/97 147 16/09/00أقدمية 12 سنةنجيب أعراب 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية علل 

بن عبد ا

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن حزمإقليم: الناضور 357466116/09/89 146 11/12/90أقدمية 20 سنةحورية التازي 12285C)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية عمر 

المختار

عمالة: وجدة - أنكادم. طه حسينإقليم: الناضور 887321216/09/87 146 16/09/92أقدمية 20 سنةزبيدة قادة 04275

W

مزدوجوجدة )البلدية(

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

م/م مصعب بن عمير - إقليم: الناضور

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1047225316/09/96 145 04/09/02أقدمية 12 سنةبوشرى يجو 04327Cمزدوجبني خالد

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: الناضور 206864116/09/83 144 07/10/97أقدمية 20 سنةم ايباز 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية علل 

بن عبد ا

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية صوناصيدإقليم: الناضور 377994217/09/90 144 29/09/16أقدمية 20 سنةامال خالدي 12324V)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية 

الحسن الثاني

عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: الناضور 334142116/09/88 142 02/10/98أقدمية 20 سنةبنسليمان ناجي 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية ام 

المؤمنين

المدرسة البتدائية سعد بن إقليم: الناضور

ابي وقاس

إقليم: الناضور 379403117/09/90 142 16/09/95إلتحاق بالزوجنزيهة الخلفيوي 12325

W

مزدوجالناضور )البلدية(

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادن 91990116/09/95 141 16/09/99أقدمية 12 سنةمصطفي المهاجر 12292K)مزدوجالناضور )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية علل 

بن عبد ا

عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: الناضور 334074116/09/88 140 16/09/94أقدمية 20 سنةعايدي أمينة 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

علي تمكارت

إقليم: الناضور 1117592116/09/97 140 06/09/00إلتحاق بالزوجةانور المصلوحي 12276T)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 1048863116/09/96 139 16/09/00أقدمية 12 سنةم أياو 12378Dمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية ام إقليم: الناضور

المؤمنين

إقليم: الناضور 1117695216/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةافقير سليم 12297R)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس 

تاوريرت

عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: الناضور 1120077516/09/98 139 06/09/00إلتحاق بالزوجةحسن سوناين 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: الناضور 719649216/09/92 138 01/10/96أقدمية 20 سنةعبد المولى اسماعيلي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: الناضور 719510216/09/92 136 09/10/97أقدمية 20 سنةحفيظة برحيل 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية 

الشريعة

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بسامإقليم: الناضور 776708116/09/91 136 16/09/98أقدمية 20 سنةنعيمة مير 04269P)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

حدو

عمالة: وجدة - أنكادم/م بدر - المركزإقليم: الناضور 1114930216/09/97 135 19/09/01إلتحاق بالزوجةعبد المنعم خرخش 04367

W

مزدوجأهل انكاد

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرإقليم: الناضور 775047616/09/91 134 13/10/94أقدمية 20 سنةبناوي خديجة 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: الناضور 57226116/09/94 130 16/09/98أقدمية 20 سنةفاتحة لحمر 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: الناضور 1120138216/09/98 130 16/09/00إلتحاق بالزوجحسيني حياة 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

منصور

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

إقليم: الناضور 54932116/09/94 129 07/09/05أقدمية 12 سنةعمر برفاعي 12315K)مزدوجزايو )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م اليرموك - المركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 1234761213/09/01 127 12/09/02إلتحاق بالزوجةبلعيد ابراهيم 04369Yمزدوجايسلي

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

إقليم: الناضور 768360116/09/91 126 16/09/99أقدمية 12 سنةحسن احريكة 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا

شعيب

إقليم: الناضور 1122746816/09/98 125 16/09/00أقدمية 12 سنةفتيحة الحيمر 12365Pمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

الفوارس

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضور

البيضاء

إقليم: الناضور 1122787716/09/98 125 31/10/05أقدمية 12 سنةكمال الطايبي 12502Nمزدوجأولد ستوت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية جمال إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقاد

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
775380116/09/91 124 11/10/99أقدمية 12 سنةسملني فتيحة 01829M)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية أحد

منصور

إقليم: الناضور 1122775116/09/98 121 05/09/11أقدمية 20 سنةنادية الهديين 12495Fمزدوجأولد ستوت

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

بوطيب  1

إقليم: الناضور 1180808106/09/00 119 07/09/04أقدمية 12 سنةاجديدي حياة 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد 

بلفريج

عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد مكوارإقليم: الناضور 62827216/09/95 118 16/09/98أقدمية 20 سنةنصيرة امحارشي 04296U)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية 

الخندق

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

إقليم: الناضور 92796116/09/95 118 10/09/99أقدمية 12 سنةيوسف الرحموني 12495Fمزدوجأولد ستوت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الم 775342116/09/91 118 20/03/03إلتحاق بالزوجصباح لكصير 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية 

الميناء

إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: الناضور 778177116/09/91 118 04/09/02أقدمية 12 سنةلمريني كريمة 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضور

البوريمي

إقليم: الناضور 1155336916/09/99 117 05/09/07يحي مختاري 12508V)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

الدويرية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

إقليم: الناضور 1174070306/09/00 117 06/09/05إلتحاق بالزوجةهشام بكاوي 21546U)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

عمالة: الرباطإدريس البحراوي اليوسفيةإقليم: الناضور 1113573316/09/97 115 07/09/05أقدمية 12 سنةحنان الجراري 01042G)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المدرسة البتدائية 11 

يناير

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

إقليم: الناضور 740734216/09/93 112 24/04/09يحي الفلح 12495Fمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

اولداشعيب 2

إقليم: الناضور 762805216/09/91 111 04/09/12بوعيسى م 12366R)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

منصور

إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضور 1237613906/09/01 111 06/09/08جابر منير 22718Tمزدوجلعثامنة

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

المؤمن

إقليم: الناضور 315814216/09/87 110 02/10/15يحيى رشيد 12300U)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية 

البكري

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

إقليم: الناضور 1117678116/09/97 106 فاطمة الزهراء 

المحب
05/09/02أقدمية 12 سنة 12495Fمزدوجأولد ستوت

إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاج 1120054316/09/98 106 31/10/01أقدمية 12 سنةإن عيسى شفيقة 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن حزمإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الم 1122741116/09/98 106 25/09/01إلتحاق بالزوجحسنة الغربي 12285C)مزدوجالناضور )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: الناضور 1176312615/09/00 105 07/09/05أقدمية 12 سنةيمينة الوالي 04564Kمزدوجعين الحجر

مجموعة مدارس 

إيموساتن

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضور 1266596104/09/02 103 05/09/07الساري بوشرى 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

علي تمكارت

إقليم: الناضور 1268764104/09/02 103 27/09/07عبد الله نوح 12276T)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية عمر إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع

المختار

إقليم: الناضور 1117670116/09/97 102 18/10/01إلتحاق بالزوجفاكري امبنة 12321Sمزدوجايحدادن

المدرسة البتدائية سيدي 

ام

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضور 1177490106/09/00 98 25/09/08رضوان لمي 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية عمر 

المختار

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

إقليم: الناضور 1180043106/09/00 98 16/09/17ولد صديق م 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

منصور

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

إقليم: الناضور 1400925307/09/05 93 22/09/07إلتحاق بالزوجإكرام سعيدي 21546U)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية 

البحتري

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضور

عبد ا

إقليم: الناضور 1122729316/09/98 92 22/09/07نجلء تنوتي 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

مجموعة مدارس بني 

سيدال

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

إقليم: الناضور 1399715117/10/05 92 17/10/07إلتحاق بالزوجكلثوم دندان 12375Aمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية ابن 

حزم

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية سلوانإقليم: الناضور 1122709316/09/98 91 06/09/10إلتحاق بالزوجنصيرة قديوي 12322T)مزدوجسلوان )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعرك 1235147206/09/01 91 12/09/11إلتحاق بالزوججميلة بوشاتي 12337J)مزدوجالناضور )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعرك 13070111105/09/03 91 08/10/09إلتحاق بالزوجالوالي صليحة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

مجموعة مدارس 

الحرشة

المدرسة البتدائية صوناصيد إقليم: الناضور

2

إقليم: الناضور 1117663316/09/97 90 04/09/13إلتحاق بالزوجةعرجوني خالد 26989J)مزدوجسلوان )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيضإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع 1236455206/09/01 90 07/10/06أقدمية 12 سنةفوزية الخطابي 12280X)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية 

الميناء

عمالة: الصخيرات  - اولد امباركإقليم: الناضور

تمارة
1236673706/09/01 90 10/01/07أقدمية 12 سنةالهام العثماني 24897Lمزدوجالمنزه

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: الناضور 1400793207/09/05 89 07/10/09عماد اولد عرج 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية سيدي 

م بن عبد ا

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

علي تمكارت

إقليم: الناضور 1122732716/09/98 88 15/10/09اشعويب صباح 12276T)مزدوجالناضور )البلدية
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

لحويسية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: الناضور 1122736116/09/98 87 03/09/15م بوحاميد 20625T)مزدوجالعروي )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الخندقإقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح 1401121207/09/05 87 02/09/08زيري فاطمة 12320Rمزدوجايحدادن

المدرسة البتدائية سيدي 

موسى

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضور

عبد ا

إقليم: الناضور 1173948506/09/00 86 07/10/09بشرى أحمان 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاج 1265357104/09/02 86 29/09/08إلتحاق بالزوجدانة تورية 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية سيدي 

موسى

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البكريإقليم: الناضور 1266328104/09/02 86 05/09/07سامية المرابط امغار 12301V)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضور

البوريمي

إقليم: الناضور 1264913304/09/02 85 05/09/08بولحف يونس 12508V)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: الناضور 13998091007/09/05 85 02/09/10البنوني م 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

إقليم: بركانالسعادةإقليم: الناضور 1405234205/09/07 85 07/10/09خوخة شتوكي 04439Z - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: الناضور 1155462216/09/99 84 05/09/07إلتحاق بالزوجةبوجمعة شيحي 12291J)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: الناضور 1399216707/09/05 83 07/10/09حسنى عمري 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية سيدي 

ام

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البكريإقليم: الناضور 1268045304/09/02 82 14/10/09اليزيدي سهام 12301V)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الناضور 10482271016/09/96 81 07/09/05إلتحاق بالزوجرحيم محجوبة 03917Gمزدوجمجاط

إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 1180925215/09/00 81 02/09/09عبد الباسط زخنيني 04471Jمزدوجبوغريبة

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقاد 1237405911/09/01 80 12/10/11سهام حطري 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح

المؤمن

إقليم: الناضور 1405776120/02/08 80 06/10/08إلتحاق بالزوجبشرى ازناسن 12300U)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس 

لحويسية

إقليم: بركانيوسف بن تاشفينإقليم: الناضور 1269535304/09/02 77 18/10/10صغيرم 04460Xمزدوجلعثامنة

مجموعة مدارس 

الدويرية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: الناضور 1179229309/09/00 75 05/09/11يحيى حسون 20625T)مزدوجالعروي )البلدية
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضور

مكوار

إقليم: الناضور 1406372105/09/08 75 05/09/08إلتحاق بالزوجازحاف فاطمة 21548

W

مزدوجالناضور )البلدية(

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيضإقليم: الناضور 1407063605/09/08 75 05/09/08زكية حمداوي 12280X)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

بويخباش

إقليم: بركانالجوهرة الزرقاءإقليم: الناضور 1237153306/09/01 73 04/09/12موراد الكارتي 04491Fمزدوجلعثامنة

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضور

البوريمي

إقليم: الناضور 1264987430/09/02 73 04/09/12م بورماني 12508V)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضور

الخضراء

إقليم: الناضور 1305551220/09/03 72 02/09/14فوزية اشركي 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضور 1400327107/09/05 72 18/10/12إلتحاق بالزوجاسماعيلي سميرة 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية 

الميناء

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

علي تمكارت

إقليم: الناضور 1122779116/09/98 71 07/10/08إلتحاق بالزوجالمرابط حليمة 12276T)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

الصفصاف

عمالة: وجدة - أنكادم. القادسيةإقليم: الناضور 1237000706/09/01 71 27/09/17إلتحاق بالزوجنرجيس فراجي 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

البركانيين

عمالة: وجدة - أنكادم. علل بن عبد اإقليم: الناضور 1266378904/09/02 70 02/09/09إلتحاق بالزوجةالمرحي أحمد 26361Cمزدوجأهل انكاد

مجموعة مدارس 

الصفصاف

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن بسامإقليم: الناضور 1367102307/09/04 70 02/09/14إلتحاق بالزوجاعويشي حنان 12316L)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضور

بن ياسين

إقليم: الناضور 1400999207/09/05 69 05/09/13إلتحاق بالزوجسكحال عتيقة 12313H)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

داود

إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الناضور 1399645907/09/05 67 02/09/15زين العابدين شنوفي 26762Nمزدوجرسلن

إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة 1406362105/09/08 67 21/09/10ايديم بلخير 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: الناضور 1306086305/09/03 66 06/10/16إلتحاق بالزوجهناء بناني 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع

الخضراء

إقليم: الناضور 1400627707/09/05 66 14/10/11مزوار فاتحة 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

البركانيين

المدرسة البتدائية المختار إقليم: الناضور

السوسي

إقليم: الناضور 1367728107/09/04 65 03/09/13حسناء مالو 12521J)مزدوجرأس الماء )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

اولداشعيب 2

إقليم: الناضور 91613216/09/95 63 04/09/12بوعناني عبدالقادر 12366R)مزدوجسلوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

الدويرية

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضور

بويلغمان

إقليم: الناضور 1237726506/09/01 63 02/09/15الحسن قشاوي 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الناضور 1407555905/09/08 63 14/09/11سلمى الطاهري 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 1549399202/09/09 61 16/09/10ياسين عمارة 26963Gمزدوجزكزل

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضورمجموعة مدارس اعلطن

عبد ا

إقليم: الناضور 1405026105/09/07 60 03/09/13إلتحاق بالزوجزايد سميرة 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الناضور 1407142305/09/08 59 04/09/12كبدوي نوال 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 1407275705/09/08 59 04/09/12معراض حسناء 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

الحرشة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: الناضور

المخازن

إقليم: الناضور 1307878405/09/03 58 02/09/14إلتحاق بالزوجرجاء مسكين 12363M)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس 

الدويرية

عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: الناضور 1399496207/09/05 58 04/09/12إلتحاق بالزوجةسليمان بوشلغم 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية مرتشيكاإقليم: الناضور 1401969706/09/06 58 05/09/13وفاء تمار 25185Z)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا

بلفريج

إقليم: الناضور 1405171105/09/07 58 22/10/12إلتحاق بالزوجبنحمو يمينة 21547V)مزدوجازغنغان )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: الناضور 1400752207/09/05 57 02/09/16إلتحاق بالزوجوعلي مريم 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 1405124513/09/07 57 03/09/13عصمان نادية 04475Nمزدوجبوغريبة

مجموعة مدارس أولد 

منصور

إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضور 1549400902/09/09 57 02/09/13عمراني شيريهان 22718Tمزدوجلعثامنة

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضور 15821941002/09/10 57 03/09/12عبد الحميد لبرازي 12369Uمزدوجبوعرك

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: الناضور 1549417502/09/09 55 04/09/12بوجنان لطيفة 04462Zمزدوجمداغ

مجموعة مدارس المام 

الطبري

المدرسة البتدائية تاوريرت إقليم: الناضور

بوستة

إقليم: الناضور 1580484402/09/10 55 11/06/12إلتحاق بالزوجالحرودي فاطمة 12364N)مزدوجسلوان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الزلقةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 1407431205/09/08 54 01/09/14إلتحاق بالزوجهدى اقسو 04306E)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

عمالة: الميةسهام 2إقليم: الناضور 1179643206/09/00 52 11/09/12سعاد الرويجل 01717R)مزدوجعين حرودة )البلدية

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 1406575705/09/08 52 01/09/14م   بوراس 22732Hمزدوجبوعرك

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

المدرسة البتدائية المختار إقليم: الناضور

السوسي

إقليم: الناضور 1585356109/12/11 52 09/12/11إلتحاق بالزوجمزاري جميلة 12521J)مزدوجرأس الماء )البلدية

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

إقليم: الناضور 1580057502/09/10 51 04/09/12نعماري يامنة 12365Pمزدوجبوعرك

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 1585232809/12/11 51 20/02/12الحوات سليمة 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس بني 

شيكر

المدرسة البتدائية عمر إقليم: الناضور

المختار

إقليم: الناضور 1548933102/09/09 50 16/09/12إلتحاق بالزوجوئام الدهان 12321Sمزدوجايحدادن

مجموعة مدارس المام 

الطبري

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية تاويمة 2إقليم: الناضور 1269699204/09/02 49 10/09/12إلتحاق بالزوجفاتن الطالبي 24404A)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

الحرشة

عمالة: سلمدرسة الصديق بلعربيإقليم: الناضور 1405114505/09/07 49 02/09/15إلتحاق بالزوجرجاء عمراوي 18596M)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس 

إيموساتن

مجموعة مدارس قاسم إقليم: الناضور

الزهير

إقليم: الناضور 1549418302/09/09 49 03/09/12حليمة شتواني 12496Gمزدوجأولد ستوت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح 1549876701/01/10 49 02/09/13أزواغ إبراهيم 12351Zمزدوجبني بويفرور

إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 1583060705/09/11 49 03/09/13بن لحسن رشيدة 04462Zمزدوجمداغ

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الناضور 1583069205/09/11 49 03/09/13إيمان بنعلي 04475Nمزدوجبوغريبة

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضور 1583254805/09/11 49 03/09/13مبوتشيش 22718Tمزدوجلعثامنة

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضور 1585198709/12/11 49 03/09/13الدرقاوي عبد العزيز 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الطبري

المدرسة البتدائية تاوريرت إقليم: الناضور

بوستة

إقليم: الناضور 1406728105/09/08 48 03/09/13إلتحاق بالزوجالعوني بوشرة 12364N)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: الناضور 1581898102/09/10 48 04/09/12إلتحاق بالزوجةأحمد شاكي 04426K)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس 

الصفصاف

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضور

بن ياسين

إقليم: الناضور 1579839502/09/10 47 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوي مليكة 12313H)مزدوجزايو )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدالإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 1580313202/09/10 47 04/09/12حنان الدوح 12410Nمزدوجبني سيدال الجبل

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية سلوانإقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة 1399663507/09/05 46 02/09/14إلتحاق بالزوجبشرى شيح 12322T)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المإقليم: الناضور 1580515302/09/10 46 02/09/14إلتحاق بالزوجالقندوسي  كميلية 12295N)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس 

بويخباش

إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضور 1581710602/09/10 46 02/09/14عظمي اسماعيل 22718Tمزدوجلعثامنة

مجموعة مدارس 

الدويرية

إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: الناضور 15509651001/01/10 45 03/09/13وفاء ملس 04500Rمزدوجمداغ

مجموعة مدارس 

الحرشة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: الناضور

المخازن

إقليم: الناضور 1581157602/09/10 45 03/09/13إلتحاق بالزوجمرزوق  فاطمة 12363M)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

م بن عبد ا

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضور 1120188116/09/98 43 01/09/16إلتحاق بالزوجميموني سميرة 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: الناضور 1582258102/09/10 43 03/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة  اوالدرحم 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

العربي

إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الناضور 14048121205/09/07 42 03/09/13الدريسي م 04512Dمزدوجشويحية

مجموعة مدارس 

الدويرية

إقليم: بركانبوميةإقليم: الناضور 1580203102/09/10 41 03/09/13نوال بويحياوي 04513Eمزدوجشويحية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 1581855302/09/10 41 02/09/15بلل مجيد 12354Cمزدوجايحدادن

المدرسة البتدائية سيدي 

م بن عبد ا

المدرسة البتدائية وادي إقليم: الناضور

المخازن

إقليم: الناضور 1400464407/09/05 40 02/09/15إلتحاق بالزوجلعظيم رشيدة 12363M)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس بني 

شيكر

 المدرسة البتدائية مولي إقليم: الناضور

بغداد

إقليم: الناضور 1583091105/09/11 40 03/09/13إلتحاق بالزوجبنحمو دنيا 12299T)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

إقليم: بركانابن هانئ الندلسيإقليم: الناضور 1583964105/09/11 40 03/09/13إلتحاق بالزوجايمان حفوضي 04415Y)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورةإقليم: الناضور 1582669105/09/11 39 03/09/13أدراوي سناء 12383Jمزدوجايعزانن

مجموعة مدارس بني 

شيكر

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 1583561405/09/11 39 02/09/15المعتوكي م 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس بني 

سيدال

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية اعواذنإقليم: الناضور 1584931805/09/11 39 02/09/13نادية التجاري 12293L)مزدوجالناضور )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس بني 

شيكر

إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: الناضور 1717463103/09/13 39 14/09/15شرقاوي عبد الله 11037

W

مزدوجعرباوة

مجموعة مدارس 

إيموساتن

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: الناضور 1549762101/01/10 38 03/09/13إلتحاق بالزوجةالعسري أحمد 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

إقليم: بركانبوميةإقليم: الناضور 1581319102/09/10 38 02/09/14ولف خالد 04513Eمزدوجشويحية

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

إقليم: الناضور 1681966104/09/12 38 03/09/13إلتحاق بالزوجإكرام عزوز 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

م امزيان

إقليم: الناضور 1717002103/09/13 38 03/09/13إلتحاق بالزوجعزيزة عزفي 12304Y)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن حزمإقليم: الناضور 1717819103/09/13 38 03/09/13إلتحاق بالزوجالعمراني  فاطمة 12285C)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

عمالة: وجدة - أنكادم. أم البنينإقليم: الناضور 15506501001/01/10 37 03/09/13إلتحاق بالزوجامان شيح 04238F)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: بركانالشهداءإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 16823761004/09/12 37 02/09/15هناء ابراهمي 04467Eمزدوجبوغريبة

إقليم: بركانتزاغينإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 16836191004/09/12 37 02/09/15قيلولي يوسف 04530Yمزدوجزكزل

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

إقليم: الناضور 1684199504/09/12 37 02/09/14إلتحاق بالزوجالرحماني عائشة 12495Fمزدوجأولد ستوت

إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 16845141004/09/12 37 02/09/15سميحة الزخنيني 26963Gمزدوجزكزل

مجموعة مدارس بني 

سيدال

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

إقليم: الناضور 1717271103/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجسميرة بوشلغم 12375Aمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة

بن ياسين

إقليم: الناضور 1717396203/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجبوترفاس  مونية 12313H)مزدوجزايو )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة 1717451203/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوججميلة الشلوي 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضور

بلفريج

إقليم: الناضور 1717788103/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجالحنطلوي وفاء 21547V)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس بني 

شيكر

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

إقليم: الناضور 742108216/09/93 36 03/09/13إلتحاق بالزوجةبورقدي رشيد 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

البركانيين

إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الناضور 1400963307/09/05 36 02/09/16م  رضى سغروشني 04557Cمزدوجتافوغالت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

الجزيرة

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضور 1548800102/09/09 36 03/09/13إلتحاق بالزوجسناء مصمودي 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

أقوضاض

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضور

بويلغمان

إقليم: الناضور 1551029101/01/10 36 02/09/13إلتحاق بالزوجربيعة مزغاب 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: الناضور

نافع

إقليم: الناضور 1551127101/01/10 36 02/09/13إلتحاق بالزوجحياة  ستي 12305Z)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

م/م تيولي المركز -مدرسة إقليم: الناضور

جماعاتية

إقليم: جرادة 1580704102/09/10 36 اسليماني فاطمة 

الزهراء

06/09/16 04737Yمزدوجتيولي

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضور

عبد ا

إقليم: الناضور 1581545102/09/10 36 02/09/14إلتحاق بالزوجسوال بشرى 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الناضور 1582217302/09/10 36 02/09/16مكاوي م 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

إقليم: الناضور 1716846203/09/13 36 30/11/13إلتحاق بالزوجايمان أقضاوي 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضور 1404547905/09/07 35 03/09/13سليمان بنيماني 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: بركانالسلمإقليم: الناضور 1550475301/01/10 35 03/09/13إلتحاق بالزوجمليكة فراجي 18429F)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس 

الصفصاف

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

إقليم: الناضور 1582955105/09/11 35 02/09/14إلتحاق بالزوجبشرى الزاوكي 12315K)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الناضور 15817511202/09/10 34 02/09/16الكيلي فاطمة 04512Dمزدوجشويحية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

بوطيب 2

إقليم: الناضور 1585329109/12/11 34 02/09/14إلتحاق بالزوجكسال لمياء 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضور 1548918402/09/09 33 02/09/15العلمي امال 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

إقليم: الناضور 1582109102/09/10 33 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح حليم 12495Fمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية أحدإقليم: الناضور 1684136104/09/12 33 04/09/14إلتحاق بالزوج  سناء أولد ميمون 25558E)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس المهدي 

بن تومرت

إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الناضور 1684370304/09/12 33 02/09/14إلتحاق بالزوجتشليت حفيظة 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضور

مكوار

إقليم: الناضور 1684515204/09/12 33 02/09/14إلتحاق بالزوجمونية زخنيني 21548

W

مزدوجالناضور )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

أقوضاض

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الناضور

المنصور

إقليم: الناضور 1718897203/09/13 33 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم وعلي 12307B)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس 

الحرشة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: الناضور

المخازن

إقليم: الناضور 1579979602/09/10 32 02/09/15إلتحاق بالزوجادريسي دنيا 12363M)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

إقليم: بركانابن حزمإقليم: الناضور 1682218204/09/12 32 02/09/16بشرى بوعناني 04464Bمزدوجبوغريبة

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

إقليم: بركانابن حزمإقليم: الناضور 1683248504/09/12 32 02/09/14م فاتح 04464Bمزدوجبوغريبة

مجموعة مدارس 

بويخباش

إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاضإقليم: الناضور 1683349104/09/12 32 02/09/14أسية حمدون 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

مجموعة مدارس بني 

شيكر

إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضور 1683616104/09/12 32 06/09/17خوزيط م 12354Cمزدوجايحدادن

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: الناضور 1683679704/09/12 32 02/09/16لبنى لشخم 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضور 1683725804/09/12 32 02/09/14شيماء لمقدمي 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 1683807104/09/12 32 01/09/14اكرام مهنين 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضور 1683953204/09/12 32 02/09/14إلتحاق بالزوجإكرام المساوي 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الناضور 16844611104/09/12 32 02/09/16ينعوري  هند 04514Fمزدوجشويحية

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

مجموعة مدارس قرية إقليم: الناضور

أركمان

إقليم: الناضور 1684485104/09/12 32 02/09/14إكرام زعنان 12470Dمزدوجاركمان

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الناضور 1579901102/09/10 31 02/09/15عرجون عائشة 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 1582347102/09/10 31 02/09/15يرو اكرام 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس 

أقوضاض

إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضور 1716865103/09/13 30 02/09/14الباي علي 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

مجموعة مدارس تانوت إقليم: الناضور

الرمان

إقليم: الناضور 1718234103/09/13 30 02/09/16عبد ا حمدي 12414Tمزدوجبني سيدال الجبل

المدرسة البتدائية سيدي 

ام

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضور 1406196705/09/08 29 02/09/14إلتحاق بالزوجعباني فتيحة 12340M)مزدوجالناضور )البلدية
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الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

إقليم: الناضور 1407510105/09/08 29 22/09/14إلتحاق بالزوجالسبيتي حياة 12315K)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

إقليم: بركانجراوةإقليم: الناضور 1584219305/09/11 29 02/09/15إلتحاق بالزوجةخاليد سفيان 04525Tمزدوجفزوان

مجموعة مدارس 

إيموساتن

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

إقليم: الناضور 1718160103/09/13 29 02/09/14إلتحاق بالزوجنجيمة كطاري 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

حدو

عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: الناضور 15492161102/09/09 28 02/09/16إلتحاق بالزوجحباض اكرام 04320Vمزدوجعين الصفا

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة 1549916401/01/10 28 02/09/16عبد الصادق   برود 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

الحرشة

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

إقليم: الناضور 1682788104/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة الحقوني 12495Fمزدوجأولد ستوت

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المإقليم: الناضور 1683405404/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجحيدة ايمان 12295N)مزدوجازغنغان )البلدية

المدرسة البتدائية  كوم 

بني شيكر

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

إقليم: الناضور 1718233803/09/13 28 14/09/15إلتحاق بالزوجحمداوي هند 12375Aمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

الدويرية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضور 1548425126/11/08 27 06/09/17اشويخا علي 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 1582301502/09/10 27 06/09/17م رشدي 22732Hمزدوجبوعرك

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

إقليم: تاوريرتالنخيلإقليم: الناضور 1681989204/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجبهادي فوزية 04457U العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضور

زيدون

إقليم: الناضور 1682763204/09/12 27 02/09/15أسماء  الهبري 12308C)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضور

زيدون

إقليم: الناضور 16835911004/09/12 27 14/09/15خليلي سناء 12308C)مزدوجالعروي )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 1683802504/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجرباب ماحي 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الناضور 16838081004/09/12 26 06/09/17سامية محروك 04557Cمزدوجتافوغالت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 1716767103/09/13 26 02/09/15إلتحاق بالزوجوفاء احساين 12351Zمزدوجبني بويفرور

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

بوطيب  1

إقليم: الناضور 1716952103/09/13 26 02/09/15إلتحاق بالزوجنادية اوراغ 12287E)مزدوجالناضور )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن

ام

إقليم: الناضور 1721117102/09/14 26 02/09/16م جعطيط 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: الناضور 1719258703/09/13 25 02/09/15إلتحاق بالزوجعائشة تمهة 12291J)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

إقليم: الناضور 1719631102/09/14 25 03/09/15إلتحاق بالزوجهند عبد المومني 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

م/م تيولي المركز -مدرسة إقليم: الناضور

جماعاتية

إقليم: جرادة 1581283102/09/10 24 06/09/16رضوان النوالي 04737Yمزدوجتيولي

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

بوطيب 2

إقليم: الناضور 1721734102/09/14 24 02/09/15إلتحاق بالزوجحــنــان السعيدي 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: الناضور 15501181001/01/10 23 06/09/17إلتحاق بالزوجضرير حفيظة 04340Sمزدوجمستفركي

المدرسة البتدائية 

مرتشيكا

المدرسة البتدائية ام إقليم: الناضور

المؤمنين

إقليم: الناضور 1581517302/09/10 23 02/09/17إلتحاق بالزوجالهام السهب 12297R)مزدوجازغنغان )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح 1681955104/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة ازيرار 22732Hمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية عبد 

ا بن ياسين

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: الناضور 1549808301/01/10 22 07/09/17ميمون الخروبي 12309D)مزدوجالعروي )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدالإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 1580311202/09/10 22 02/09/16عبد الحكيم ددوش 12410Nمزدوجبني سيدال الجبل

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن

المنصور

إقليم: الناضور 1681584304/09/12 22 02/09/16راندة أعراب 12307B)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح

شعيب

إقليم: الناضور 1681635604/09/12 22 02/09/16عبد الصادق الشميزي 12365Pمزدوجبوعرك

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية اعواذنإقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح 1717822103/09/13 21 02/09/16إلتحاق بالزوجةميلود الجبري 12293L)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة

الثاني

إقليم: الناضور 1719619402/09/14 21 02/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة ابرقاش 12283A)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

م بن عبد ا

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

موسى

إقليم: الناضور 1580799602/09/10 20 06/09/17حنان حجي 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الناضور

بن عبد ا

إقليم: الناضور 1718607603/09/13 20 02/09/16لمريني الوهابي دنيا 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة

علي تمكارت

إقليم: الناضور 1719661202/09/14 20 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان أشلح 12276T)مزدوجالناضور )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضور 1720161302/09/14 20 02/09/16إلتحاق بالزوجسامية بوجيع 12369Uمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية 

البكري

إقليم: بركانالجولنإقليم: الناضور 1682502104/09/12 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةدو م 04529Xمزدوجزكزل

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضور 1721276102/09/14 19 02/09/16إلتحاق بالزوجامال لحمر 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

ام

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: الناضور 1401900106/09/06 18 02/09/15إلتحاق بالزوجعزيزة لمغافري 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

إقليم: الناضور 1684066704/09/12 18 06/09/17إلتحاق بالزوجورادي فوزية 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 1580283102/09/10 17 06/09/17م الدغال 04646Zمزدوجملك الويدان

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضور 1752005202/09/15 17 02/09/16إلتحاق بالزوجةسعيد الشعري 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الناضورمجموعة مدارس اعلطن 1153597116/09/99 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةالريحاني التهامي 26963Gمزدوجزكزل

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

إقليم: إفرانتابرغازيتإقليم: الناضور 1267776304/09/02 16 02/09/16اقريش نورة 10733Rمزدوجعين اللوح

مجموعة مدارس 

تاوريرت

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: الناضور 1753172202/09/15 16 02/09/16سعيد   قدوري 12506Tمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس 

الدويرية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

إقليم: الناضور 1581465602/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجسكينة سعادي 12315K)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

أقوضاض

إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضور 1716996903/09/13 15 06/09/17مصطفى أزعوم 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

مجموعة مدارس 

الفوارس

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

إقليم: الناضور 1721677203/09/14 15 02/09/17إلتحاق بالزوجالريحاني عفراء 12315K)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة الجماعاتية حاسي إقليم: الناضور

بركان

إقليم: الناضور 1752775102/09/15 15 06/09/17رضوان الميري 12438Uمزدوجحاسي بركان

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الناضور 1720162102/09/14 13 06/09/17إلتحاق بالزوجسميحة بوجيع 12336Hمزدوجدار الكبداني

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضور

الخضراء

إقليم: الناضور 1752816102/09/15 13 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد اليدوزي 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

المؤمن

عمالة: فاسعمر بن عبد العزيزإقليم: الناضور 1912532301/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجامباركي بوشرة 01999X)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية سيدي 

م بن عبد ا

المدرسة البتدائية المام إقليم: الناضور

البخاري

إقليم: الناضور 1753213102/09/15 12 06/09/17إلتحاق بالزوجامال خضراوي 12284B)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: الناضور 1752644302/09/15 10 06/09/17الفلح هدى 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

بويخباش

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضور

علي الشريف

إقليم: الناضور 1580948202/09/10 7 02/10/17عبدالناصر كلموع 12477Lمزدوجاركمان

مجموعة مدارس أولد 

منصور

إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: الناضور 1684289804/09/12 7 06/09/17رضا سلخ 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصافإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 17209651002/09/14 7 06/09/17هاشمي صلح الدين 12504Rمزدوجأولد ستوت

المدرسة البتدائية سيدي 

م بن عبد ا

إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: الناضور 1581087102/09/10 6 06/09/17 لبهلول لحسن 04649Cمزدوجملك الويدان

المدرسة البتدائية عبد 

المؤمن

المدرسة البتدائية المام إقليم: الناضور

البخاري

إقليم: الناضور 1721895502/09/14 6 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال طوطوح 12284B)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيإقليم: الناضور

وتنان
1716685103/09/13 30 03/09/13أبناي عبد الرحيم 04881Eالمازيغيةالدراركة

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

المدني

إقليم: الناضور 1753442102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةهشام  مختاري 24973U)المازيغيةالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

عمالة: وجدة - أنكادم. م بن الحسن الوزانيإقليم: الناضور 1753884102/09/15 18 02/09/15فاطمة زكاغ 04301Z)المازيغيةوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية ام 

المؤمنين

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

إقليم: الناضور 1911320201/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجةسعيد بوعسيل 12311F)المازيغيةالعروي )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديعمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركز 172921216/09/82 215 16/09/87أقدمية 20 سنةالتلمساني عبد الحميد 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

م/م عبد الرحمان الداخل 

- المركز

عمالة: وجدة - أنكادم/م المام الشافعي - المركزعمالة: وجدة - أنكاد 237931117/09/84 181 16/09/94أقدمية 20 سنةاحمد رشيد 04357Kمزدوجأهل انكاد

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز 1120084316/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعل سليمة 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

م/م عبد الرحمان الداخل 

- المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. آمنة برحيليعمالة: وجدة - أنكاد 1120105416/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةهناء بنبوجمعة 04309H)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. العرفانعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز 1120168116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةجودية امهياوي 21524V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. العرفانعمالة: وجدة - أنكادم. الزلقة 383328217/09/90 144 17/09/90أقدمية 20 سنةمريم العلوي المي 21524V)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداويعمالة: وجدة - أنكادم. الزلقة 377624217/09/90 140 16/09/91أقدمية 20 سنةنعيمة مختاري 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الفارابيعمالة: وجدة - أنكادم. المرجان 7754931016/09/91 116 فاطمة الزهراء 

شعباني
16/09/98أقدمية 20 سنة 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المنصور الذهبيعمالة: وجدة - أنكادم. رابعة العدوية 1155318616/09/99 114 20/09/00إلتحاق بالزوجنادية وصغير 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن 1155203316/09/99 99 04/09/02إلتحاق بالزوجتورية ملحاوي 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. مولي يوسفعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن 12362201006/09/01 99 04/09/02إلتحاق بالزوجبديعة الحداوي 04273U)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج المام مسلم - 

المركز

م/م أبو بكر الصديق - عمالة: وجدة - أنكاد

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1400634107/09/05 98 30/06/07إلتحاق بالزوجدنيا مير 04362Rمزدوجأهل انكاد

عمالة: وجدة - أنكادم. الخنساءعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت 1155264216/09/99 94 05/09/03إلتحاق بالزوجحنان عمارة 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الحنانعمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداوي 1119185616/09/98 90 تبادلأقدمية 12 سنةبدرية حلي 11/09/08 04268N)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطةعمالة: وجدة - أنكاد 92012516/09/95 87 02/09/09إلتحاق بالزوجةم جماهري 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

م/م القاضي عياض - 

المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. عبد ا الشفشاونيعمالة: وجدة - أنكاد 12669011004/09/02 85 05/09/07إلتحاق بالزوجسامية كراري 25552Y)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج المام مسلم - 

المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينعمالة: وجدة - أنكاد 1368538327/09/04 79 08/10/09إلتحاق بالزوجقدوري جميلة 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداينعمالة: وجدة - أنكاد 764700116/09/91 77 22/02/11إلتحاق بالزوجةادريس فراجي 26359A)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م بدر - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز 383329817/09/90 71 02/09/11إلتحاق بالزوجبديعة عامر 04367

W

مزدوجأهل انكاد

عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرعمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز 845164815/11/93 71 02/09/11إلتحاق بالزوجرشيدة لحبيس 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م المام الشافعي - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز 1114935716/09/97 71 02/09/11إلتحاق بالزوجبالي الهام 04357Kمزدوجأهل انكاد

م/م أبو بكر الصديق - عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1114969216/09/97 71 02/09/11إلتحاق بالزوجربيعة لعرج 04362Rمزدوجأهل انكاد

م/م سيدي موسى - 

المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبعمالة: وجدة - أنكاد 1265664204/09/02 71 21/10/11إلتحاق بالزوجفريدة العثماني 25546S)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - أنكادم. المنصور الذهبيعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز 1114907216/09/97 70 05/11/09إلتحاق بالزوجصادقي أمينة 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز 1157454916/09/99 69 02/11/09إلتحاق بالزوجسهام الفقيه 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

م/م القاضي عياض - 

المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. القادسيةعمالة: وجدة - أنكاد 55790216/09/94 59 06/09/13إلتحاق بالزوجةمايت ام 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الوحدةعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن 1120097116/09/98 59 04/09/12إلتحاق بالزوجأمال  مستشير 21523U)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيعمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز 1176833906/09/00 59 03/09/13إلتحاق بالزوجوسام الحافي 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

م/م القاضي عياض - 

المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةعمالة: وجدة - أنكاد 741884116/09/93 58 12/09/13إلتحاق بالزوجةعبدالمجيد بوركبة 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطةعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن 1175289706/09/00 50 02/09/14إلتحاق بالزوجكريمة  شتواني 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. رابعة العدويةعمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركز 1118358316/09/97 49 02/09/14إلتحاق بالزوجةم فوغالي 04355Hمزدوجأهل انكاد

م/م عبد الرحمان الداخل 

- المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةعمالة: وجدة - أنكاد 1173744106/09/00 46 04/09/12إلتحاق بالزوجسعاد الريصي 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

م/م عبد الرحمان الداخل 

- المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. عمر بن الخطابعمالة: وجدة - أنكاد 1174347106/09/00 46 04/09/12إلتحاق بالزوجعائشة بورحيم 04274V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداويعمالة: وجدة - أنكادم. الحنان 55600116/09/94 40 تبادلسعاد صالحي 02/09/16 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس بنزكريعمالة: وجدة - أنكادم. رابعة العدوية 377590617/09/90 37 06/09/17إلتحاق بالزوجخروبي فضيلة 04282D)مزدوجوجدة )البلدية

م/م. محمود درويش - إقليم: تاوريرتاولد عبد ا

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 357263116/09/89 187 16/09/93أقدمية 20 سنةصالحي يحي 22614Eمزدوجايسلي

عمالة: وجدة - أنكادم. آمنة برحيليإقليم: تاوريرتاولد مرزوق 379014117/09/90 167 16/09/98أقدمية 20 سنةناصر عباسي 04309H)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الفارابيإقليم: تاوريرتلمهيريز 213692216/09/85 165 16/09/95أقدمية 20 سنةحسن حلوان 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: تاوريرتبوشطاط 719613116/09/92 161 16/09/98أقدمية 20 سنةأحمد قليمنت 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: تاوريرتبوشطاط 775239116/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الحق اشنيطة 04299X)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - أنكادم. يعقوب المنصورإقليم: تاوريرتبني كولل 1044352216/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الرحمان مومني 04255Z)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: تاوريرتاضرضار 1045281116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالطيب شحلل 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتلرباع 56091116/09/94 153 07/09/00أقدمية 12 سنةمصطفى سريتي 04617Tمزدوجأهل واد زا

عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 61087316/09/94 153 16/09/97أقدمية 20 سنةحفيظة قرشاوي 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتلرباع

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 920901116/09/95 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد القادر منصوري 04327Cمزدوجبني خالد

عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: تاوريرتتالوات 11554421116/09/99 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعزيز حامدي 04341Tمزدوجمستفركي

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتفدان السلطان

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1049817416/09/96 143 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد الصمد الطيبي 04327Cمزدوجبني خالد

إقليم: تاوريرتمولي علي الشريفإقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراء 766246216/09/91 140 16/09/91أقدمية 20 سنةخديجة السعيدي 21953L)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بسامإقليم: تاوريرتارسان 1 1173035406/09/00 137 04/09/12إلتحاق بالزوجةهشام   بلقاضي 04269P)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتابن زهرإقليم: تاوريرتارسان 1 92074116/09/95 131 25/09/03أقدمية 12 سنةعبد ا اوفقير 04454R العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرت 1115080116/09/97 125 16/09/02إلتحاق بالزوجةالحسين الزهيري 04623Zمزدوجأهل واد زا

إقليم: تاوريرتمولي علي الشريفإقليم: تاوريرتالقدس 62595116/09/95 120 16/09/96أقدمية 20 سنةسميرة ايدري 21953L)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 11551611016/09/99 117 07/09/04أقدمية 12 سنةعبد الوحيد صايم 04564Kمزدوجعين الحجر

عمالة: وجدة - أنكادم. المنصور الذهبيإقليم: تاوريرتالرازي 887558616/09/88 116 20/09/00إلتحاق بالزوجامينة         تانوتي 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: تاوريرتالحسن البصري 1047000316/09/96 116 16/09/97أقدمية 20 سنةجليلة نجار 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 1120123416/09/98 111 07/09/04إلتحاق بالزوجةالحسين عش 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتتاغيلست 1155409116/09/99 103 05/09/07مجيد    معراض 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: تاوريرتبني كولل 1176483206/09/00 103 05/09/07عادل هبلج 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقإقليم: تاوريرتالتقدم

تمارة
1115146516/09/97 100 10/02/04أقدمية 12 سنةنعيمة    دنبيلي 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتبني كولل 92176116/09/95 99 12/09/11م   الزاوي 04623Zمزدوجأهل واد زا

إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرتابن خلدون 1263973426/09/02 99 30/06/11أقدمية 12 سنةحنان  عطاف 04458V العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم. آمنة برحيليإقليم: تاوريرتطريق جرادة 1120192116/09/98 97 04/09/02إلتحاق بالزوجالسعدية ايفغول 04309H)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداينإقليم: تاوريرتالعندليب 11797801006/09/00 96 14/09/10إلتحاق بالزوجسهام  طويل 26359A)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتتاغيلست 1174756106/09/00 93 05/09/07نوال  فحشوش 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن الخطيبإقليم: تاوريرتطريق جرادة 1155285816/09/99 92 05/09/07إلتحاق بالزوجخديجة    يوسفي 04245N)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوريرت20 غشت 63109116/09/95 88 05/09/08جميلة رمضاني 04441B)مزدوجتاوريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تنشرفي

إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرت 1155399716/09/99 87 17/09/15ازداد حياة 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تاوريرتابن زهرإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 1266406104/09/02 86 05/09/07إلتحاق بالزوجالواحدي بشرى 04454R العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: تاوريرتبني يشبل 1267478209/10/02 83 05/09/07عزيز  جلولي 04506Xمزدوجمداغ

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: تاوريرتاولد رمضان

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1306509805/09/03 83 05/09/07نزهة الدهبي 04971Cمزدوجتاغزوت

عمالة مقاطعات عين الواقديإقليم: تاوريرتعمر بن الخطاب

السبع الحي الم
1237165111/09/01 79 05/09/07إلتحاق بالزوجابتسام  كيري 01596J الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: جرادةمفاحم المغرب 1إقليم: تاوريرتالتقدم 1179651215/09/00 78 03/12/13منير سالمي 18989P)مزدوججرادة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م أولد عياد - المركزإقليم: تاوريرتلمهاية 1406698126/09/08 78 06/09/11إلتحاق بالزوجالشرطي بشرى 04354Gمزدوجأهل انكاد

إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرت20 غشت 1159340116/09/99 75 15/09/10يعقوبي كريمة 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية
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عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: تاوريرتلمهاية 1399504507/09/05 73 12/09/12إلتحاق بالزوجإلهام بودلل 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتبني كولل 63310416/09/95 69 06/09/15العيساوي أحمد 04617Tمزدوجأهل واد زا

عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: تاوريرتالقدس 1406830625/09/08 65 08/07/11إلتحاق بالزوجالمهداوي خديجة 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرتالرضوان 1266479504/09/02 63 04/09/15يوسف النعاس 04566Mمزدوجعين الحجر

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتفدان السلطان 1404629105/09/07 61 05/09/11قدور درويش 21016Tمزدوجتنشرفي

عمالة: وجدة - أنكادم. رابعة العدويةإقليم: تاوريرتبوصدان 1404907705/09/07 58 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة ميساوي 04355Hمزدوجأهل انكاد

إقليم: بركانابن هانئ الندلسيإقليم: تاوريرت20 غشت 1405324605/09/07 58 04/09/12إلتحاق بالزوجليلى الوراشي 04415Y)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: تاوريرتالشرايع 1155163216/09/99 54 05/09/11إلتحاق بالزوجةالحيراش م 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوريرتالعاطف 1404832105/09/07 53 04/09/12قجعيو آنيسة 04441B)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: تاوريرتالعاطف 1405192305/09/07 53 04/09/12بوظهر م 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتاجفيرات 1235298406/09/01 52 02/09/16بولغالغ م 04576Yمزدوجعين الحجر

إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: تاوريرتالعاطف 1583392205/09/11 51 23/09/11أمينة  ادريوش 04573Vمزدوجعين الحجر

المدرسة الجماعاتية 

تنشرفي

إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرت 1400336107/09/05 50 02/09/16فريدة جالي 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتاولد سليمان 1582071202/09/10 46 02/09/14الصادقي م 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 1405338105/09/07 43 06/09/17اسماعيل الرزاق ا 04448J)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتاولد سليمان 1585320109/12/11 43 03/09/13قريش السعدية 04617Tمزدوجأهل واد زا

إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: تاوريرتسيدي شافي 1265960104/09/02 42 02/09/16الحلفي حنان 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية
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جماعة التعيين

إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرتتالوات 1407045405/09/08 42 02/09/14خديجة هادي 04566Mمزدوجعين الحجر

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 1684442104/09/12 42 02/09/14التومي بلقاسم 21016Tمزدوجتنشرفي

إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 1581836102/09/10 41 بن عبد ا عبد 

الرحمان

02/09/15 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

إقليم: بركانالنتصارإقليم: تاوريرتابن خلدون 1585389709/12/11 40 06/09/17صحراوي نادية 04459

W

مزدوجلعثامنة

عمالة: وجدة - أنكادم. الخوارزميإقليم: تاوريرتم بن الهاشمي 1580944402/09/10 39 02/09/15إلتحاق بالزوجقدار مريم 04377Gمزدوجايسلي

إقليم: بركان الخروبةإقليم: تاوريرتسيدي شافي 1719071303/09/13 39 02/09/15سهام غرافي 20675Xمزدوجمداغ

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 1721926102/09/14 38 02/09/14حسناء الزكاني 24684E عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - أنكادم. عمر بن الخطابإقليم: تاوريرتعمر بن الخطاب 12343561006/09/01 36 06/09/12إلتحاق بالزوججميلة عمراني 04274V)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوريرتلكرانزة 1581842102/09/10 36 02/09/16منير بنحطة 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتتنزارت 1681980104/09/12 36 02/09/16أمين بشري 04617Tمزدوجأهل واد زا

إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: تاوريرتاجفيرات 1682411204/09/12 36 02/09/16شاكر كمال 04573Vمزدوجعين الحجر

إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: تاوريرتتنزارت 1551145502/09/09 35 03/09/13سعاد بورويص 04557Cمزدوجتافوغالت

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطةإقليم: تاوريرتبوشطاط 1580315102/09/10 35 06/09/17إلتحاق بالزوجفدوى الدويمي 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: تاوريرتبوشطاط 1580603502/09/10 35 26/09/16إلتحاق بالزوجنعيمــــة  العونــي 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: تاوريرتكروزرو 1718110403/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجالزين فاطمة 07985Dمزدوجسيدي بوطيب

إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرتاضرضار 1718285203/09/13 35 03/09/13هايف اكرام 04566Mمزدوجعين الحجر

إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاضرضار 1718590103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجلكريمي اسماء 04581Dمزدوجمشرع حمادي
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إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تاوريرتاعوام 1719040103/09/13 35 03/09/13الرحمانى فتيحة 16471Cمزدوجامسيلة

إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تاوريرتاعوام 1719203203/09/13 35 03/09/13تيفة صبو 16422Zمزدوجبني افتح

إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تاوريرتاعوام 1719390103/09/13 35 03/09/13حفيظة زوهري 16476Hمزدوجامسيلة

إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: تاوريرتلكرارمة النخلة 1401020107/09/05 34 13/09/17إلتحاق بالزوجةالطالبي عادل 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: بركانجراوةإقليم: تاوريرتبني كولل 1681885904/09/12 34 04/09/15إلتحاق بالزوجهناء عوينتي 04525Tمزدوجفزوان

إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: تاوريرتفدان السلطان 17198351002/09/14 34 02/09/14فتيحة اوراغ 04694B عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

تنشرفي

إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرت 1551128101/01/10 33 06/09/17امين السحيمي 04570Sمزدوجعين الحجر

إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 1681968104/09/12 32 02/09/14عزاوي عبد الرزاق 04448J)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالب 16821281104/09/12 32 02/09/15إلتحاق بالزوجسومية بنعامر 04341Tمزدوجمستفركي

إقليم: بركانالملإقليم: تاوريرتكروزرو 1683704104/09/12 32 02/09/14إلتحاق بالزوجلكحل مليكة 04538G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 1684082104/09/12 32 02/09/14اوبديل  ابراهيم 21019

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 1581394502/09/10 31 06/09/17مريم والتهامي 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 1752956102/09/15 31 05/10/15علء الدين الفيزازي 24684E عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: تاوريرتالرضوان 1584420305/09/11 30 05/09/15إلتحاق بالزوجسارة  ماموني 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م القاضي عياض - المركزإقليم: تاوريرتكروزرو 1721198302/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجخلوفي صباح 04312L)مزدوجالنعيمة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 1581539202/09/10 29 02/09/14إلتحاق بالزوجاسماعيلي فاتحة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتتاغيلست 1717666103/09/13 29 06/09/17العوني احمد 04576Yمزدوجعين الحجر
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إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرتتاغيلست 1717976303/09/13 29 06/09/17العوني مراد 04566Mمزدوجعين الحجر

إقليم: إفرانأكدالإقليم: تاوريرتبني شبل 1718429603/09/13 29 02/09/15فاطمة قديري 10756Rمزدوجواد إفران

إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرت20 غشت 1581287102/09/10 28 06/09/17انويني حياة 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتبوصدان 1684310704/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجسباعي العالية 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

م/م. محمود درويش - إقليم: تاوريرتاجفيرات

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1718881203/09/13 28 02/09/16إلتحاق بالزوجالنجومي سلمى 22614Eمزدوجايسلي

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتادريبينة 1720417502/09/14 28 02/09/14كريمة العيساوي 21016Tمزدوجتنشرفي

إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتاعوام 1721216402/09/14 28 02/09/14خليفي سناء 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: تاوريرتادريبينة 1721525202/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجأمال انكايري 08247Nمزدوجسيدي عابد

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتكروزرو

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1721927202/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجالزكاني ليلى 04327Cمزدوجبني خالد

إقليم: تاوريرتابن زهرإقليم: تاوريرتالرضوان 1582937105/09/11 27 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة أزداد 04454R العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالب 1683361104/09/12 27 16/09/15إلتحاق بالزوجحموتي سليمة 04564Kمزدوجعين الحجر

عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتاولد سليمان 1718670603/09/13 27 02/09/16إلتحاق بالزوجنسيبة معطاوي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتاجفيرات 1550859301/01/10 26 02/09/16فريد مكاوي 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتاجفيرات 1718471603/09/13 26 03/09/16غزلن خشان 04599Yمزدوجمستكمر

إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 1718496103/09/13 26 02/09/16إلتحاق بالزوجخطابي سعاد 04646Zمزدوجملك الويدان

عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: تاوريرتاجفيرات 1718620203/09/13 26 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان لتي 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: تاوريرتلكرانزة 1719238303/09/13 26 02/09/16سهام طاهري 04693A عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 303238116/09/87 24 02/09/16منصوري م 04576Yمزدوجعين الحجر

إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: تاوريرتلكرانزة 15509531101/01/10 24 02/09/16نهاري حسناء 04514Fمزدوجشويحية

إقليم: تاوريرتفدان السلطانإقليم: تاوريرتاعوام 1911032101/01/17 24 06/09/16علي  علي 04792Hمزدوجسيدي لحسن

إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: تاوريرتاعوام 1911234701/01/17 24 06/09/16بن سكورى رباب 12182Rمزدوجأولد بوغادي

إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 1911469201/01/17 24 06/09/16شروق فاطمة 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

إقليم: تاوريرتفدان السلطانإقليم: تاوريرتاعوام 1912135101/01/17 24 06/09/16فريد حمداوي 04792Hمزدوجسيدي لحسن

إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 1912531501/01/17 24 06/09/16م امباركي 04734Vمزدوجلبخاتة

إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتبوشراب 1682409204/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجشاكر سعاد 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرت 1684509104/09/12 23 06/09/17فاطمة زدوري 04697E)مزدوجدبدو )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م القاضي عياض - المركزإقليم: تاوريرتلكرانزة 1580544202/09/10 22 05/09/15إلتحاق بالزوجالمخفي سارة 04312L)مزدوجالنعيمة )البلدية

إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتلرباع 1585176209/12/11 22 06/09/17بوحبة يامنة 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 1681650204/09/12 22 02/09/16امال عدلي 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 1683303204/09/12 22 15/09/16يسرى هبلج 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 1683746404/09/12 22 02/09/16العزاوي حسناء 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرتاضرضار 1684421304/09/12 22 02/09/16الطيبي مبارك 04649Cمزدوجملك الويدان

إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتبني كولل 1717194303/09/13 22 06/09/17بنرضوان ادريسية 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: بركانالسلمإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 1752391102/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجأمينة بوسعيدي 18429F)مزدوجبركان )البلدية
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إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتلكرانزة 1549345105/10/09 21 02/09/16إلتحاق بالزوجلبنى الغالي 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم/م القاضي عياض - المركزإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 1581382602/09/10 21 05/09/15إلتحاق بالزوج   لبن   وارقية 04312L)مزدوجالنعيمة )البلدية

إقليم: تاوريرتالعندليبإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 1718804403/09/13 20 02/09/16مومن بوبكر 04451M)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 1720952102/09/14 19 06/09/17كمي سناء 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتابن خلدون 1720943102/09/14 18 06/09/17اكعيدة كريمة 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتبني يشبل 17214111002/09/14 18 07/09/16عمر مدور 04603Cمزدوجتنشرفي

إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 1716985103/09/13 17 06/09/17عثماني عبدالعزيز 21016Tمزدوجتنشرفي

عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: تاوريرتبني شبل 1912837601/01/17 17 06/09/16إلتحاق بالزوجسناء صالحي 04320Vمزدوجعين الصفا

إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتلكرانزة 1400155107/09/05 16 02/09/16خديجة فوناس 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتلكرانزة 1720224202/09/14 16 06/09/17ميلود بوينزار 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرتبني شبل 1912181701/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجحسيني سميرة 04458V العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: تاوريرتالرضوان 1718271303/09/13 15 06/09/17سعيد حريكا 04717Bمزدوجلعوينات

إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتاولد موسى 1752088302/09/15 15 06/09/17باتول عيادي 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 17526001002/09/15 15 06/09/17ياسين  العسري 04587Kمزدوجمشرع حمادي

إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتبني كولل 1753374602/09/15 15 06/09/17لطيفة ميموني 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتاولد ثاير

المركز

عمالة: وجدة - أنكاد 1758327902/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجلحرش مارية 04327Cمزدوجبني خالد

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: تاوريرتبني شبل 1911417601/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجبوطاهري حنان 04346Yمزدوجسيدي بولنوار
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إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتتنزارت 1551205101/01/10 14 02/09/16وهيبة يشو 04592Rمزدوجمستكمر

عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: تاوريرتكروزرو 1681023505/09/11 14 02/09/16إلتحاق بالزوجبوسعيدي سارة 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوريرتكروزرو 1681404505/09/11 14 02/09/16مغاري بديعة 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرتالعاطف 1682368104/09/12 14 حمد  بوزيدي 02/09/16مو 04697E)مزدوجدبدو )البلدية

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرت 1752298102/09/15 14 06/09/17حياة بيبيش 04697E)مزدوجدبدو )البلدية

إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتاعوام 1912169801/01/17 14 06/09/16هزازي ميمونة 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: تاوريرتاولد ثايرإقليم: تاوريرتادريبينة 1912497101/01/17 14 06/09/16مليكة ميموني 04762Aمزدوجسيدي علي بلقاسم

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: تاوريرتاعوام 1912774101/01/17 14 06/09/16ارقية  الرحماني 24684E عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: تاوريرتاضرضار 1911413201/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجلمياء بطاهر 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: تاوريرتاضرضار 1911457201/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجفدوى الشعيبي 04723Hمزدوجكنفودة

إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتاولد ثاير 1911944401/01/17 12 كريمة اليعقوبي 

خوجة
06/09/16إلتحاق بالزوج 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: تاوريرتاضرضار 1752116102/09/15 11 06/09/17عزي عبد الناصر 04693A عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتاضرضار 1753174102/09/15 11 06/09/17إلتحاق بالزوجةنور الدين قدوري 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: تاوريرتلمهاية 1753793102/09/15 11 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية طاهري 20625T)مزدوجالعروي )البلدية

إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتابن منظور 1753171102/09/15 10 06/09/17إلتحاق بالزوجةقدوري عبدالقادر 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدةإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 1753760302/09/15 10 06/09/17عبد الجليل سليماني 12482Sمزدوجاركمان
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03

عمالة: مكناسعبد الخالق الطريسعمالة: مكناسلغشيوة مركزية 860932216/09/83 237 16/09/83أقدمية 20 سنةمعزوزي فاطمة 19883L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسوادي الجديدةعمالة: مكناسايت احساين المركز 240277117/09/84 175 16/09/95أقدمية 20 سنةالكارتي بلخير 03836Uمزدوجواد الجديدة

عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريعمالة: مكناسابراهيم الروداني 887379516/09/87 175 30/12/11أقدمية 20 سنةبنعائشة ربيعة 03965J)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغعمالة: مكناسلغشيوة مركزية 698280116/09/80 169 16/09/96أقدمية 20 سنةلخضر لحبيب 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمهدي بن تومرت ويسلنعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 164192116/09/82 167 01/09/10أقدمية 20 سنةمصراد الحسن 22647R)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسسلمان الفارسيعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 334116116/09/88 167 16/09/96أقدمية 20 سنةالحسن العلمي 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

لل خديجة بنت سيدي م عمالة: مكناسولدة بنت المستكفي

العلوي

عمالة: مكناس 165384216/09/82 164 19/11/88أقدمية 20 سنةالشادلي سعيد 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسحليمة السعديةعمالة: مكناسالبحتري 665524117/09/79 162 10/10/88أقدمية 20 سنةهبازي عبد الرحمان 04010H)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسايت عبة المركزعمالة: مكناسأيت عبدي 240499117/09/84 159 16/09/98أقدمية 20 سنةصابر م 04024Yمزدوجدار أم السلطان

عمالة: مكناسالرهونيعمالة: مكناساسماعلة المركز 882404116/09/87 159 16/09/96أقدمية 20 سنةالشنتوفي نادية 03814V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسأحد 956868216/09/80 158 16/09/93أقدمية 20 سنةعزيزة الشعراني 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبعمالة: مكناسبني عمار 383124117/09/90 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الرزاق بلفضيل 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسفاطمة الفهريةعمالة: مكناسموساوة 774367616/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمحجوبي عزيز 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالتقدمعمالة: مكناسأولد سليم 378767117/09/90 153 16/09/98أقدمية 20 سنةبطرو حفيظة 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسايت رحو المركزعمالة: مكناسشعبانات المركز 697455116/09/80 153 16/09/97أقدمية 20 سنةمسكاح عبد الحفيظ 03914Dمزدوجمجاط

عمالة: مكناسمدرسة توللعمالة: مكناسوادي الذهب 1117717216/09/97 153 16/09/97أقدمية 20 سنةالزرهوني نوال 04013L)مزدوجتولل )البلدية

عمالة: مكناسحي السلمعمالة: مكناساعرب الصباح 357451116/09/89 151 16/09/97أقدمية 20 سنةغيثة أسواب 03999

W

مزدوجمكناس )البلدية(
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عمالة: مكناسابن غازيعمالة: مكناسالنزالة 1114896316/09/97 151 16/09/97أقدمية 20 سنةاوشين الزهرة 03812T)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبعمالة: مكناسأولد سليم 1114956616/09/97 151 16/09/97أقدمية 20 سنةقيطوني  ليلى 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسسلمان الفارسيعمالة: مكناسايت رحو المركز 1119714316/09/98 150 16/09/98إلتحاق بالزوجاحيدة نزهة 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالرهونيعمالة: مكناساسماعلة المركز 886825116/09/87 147 16/09/98أقدمية 20 سنةدراز فاطنة 03814V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسالنواجي المركز 1118716216/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةمنية المرودي 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسسلمان الفارسيعمالة: مكناسعين غرباوي 1119719216/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةبنبوجينة بوشرى 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمختار السوسيعمالة: مكناسايت موسى وحمي 1119760116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةقربى سهام 04008F)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسفاطمة الفهريةعمالة: مكناسوادي الجديدة 338007116/09/88 144 16/09/90أقدمية 20 سنةالجيدي زبيدة 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن زهرعمالة: مكناساعرب الصباح 391724117/09/90 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةلصفر م 03838

W

سيدي سليمان مول 

الكيفان
مزدوج

عمالة: مكناسمدرسة توللعمالة: مكناسأيت عبدي 1119764416/09/98 143 21/09/99إلتحاق بالزوجملوكي اكرام 04013L)مزدوجتولل )البلدية

عمالة: مكناسالليمونعمالة: مكناسزوالط 354972116/09/89 137 07/10/04إلتحاق بالزوجةالغريسي عبد الكريم 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالنصرعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 1120486216/09/98 137 16/09/00إلتحاق بالزوجالسموني مرية 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

عمالة: مكناسايت عبة المركزعمالة: مكناسايت موسى وحمي 1179307209/09/00 137 09/09/00إلتحاق بالزوجةقربى زهر 04024Yمزدوجدار أم السلطان

عمالة: مكناسالليمونعمالة: مكناسشعبانات المركز 1180993109/09/00 137 09/09/00إلتحاق بالزوجالزوشي سمية 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اعمالة: مكناسالعامة المركز 56345616/09/94 135 08/09/00أقدمية 12 سنةلخشيبي مصطفى 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسالعامة المركز 338728116/09/88 135 06/09/00أقدمية 12 سنةيحيى الحسن 03898Lمزدوجواد الجديدة

إقليم: الخميساتالشهيد الحارتيعمالة: مكناساعرب الصباح 7071131016/09/92 129 06/09/01إلتحاق بالزوجةدكدوك    نجيب 11215P)مزدوجالخميسات )البلدية
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عمالة: مكناسابن زيدونعمالة: مكناسمصطفى المعني 393460828/09/90 128 23/09/94أقدمية 20 سنةرشيدة العبيدي 04005C)مزدوجمكناس )البلدية

لل خديجة بنت سيدي م عمالة: مكناسشعبانات المركز

العلوي

عمالة: مكناس 1236377106/09/01 126 26/10/02إلتحاق بالزوجالجبوري ام هناء 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن عبادعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 1175863306/09/00 125 03/09/02إلتحاق بالزوجأمغاوي نورة 03810R)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبعمالة: مكناسالمطار 3543411016/09/89 124 16/09/95أقدمية 20 سنةدليلة الشرقاوي 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمطارعمالة: مكناسعوينت الرمل المركز 1264968109/10/02 123 09/10/02إلتحاق بالزوجفاطمة  بورمضان 03820B)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانعمالة: مكناسعمر الخيام 889405216/09/88 122 16/09/97أقدمية 20 سنةطباق نزهة 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناساعرب الصباح 1048547516/09/96 113 08/12/04إلتحاق بالزوجبن سموم للة عائشة 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناستعاونية المسيرةعمالة: مكناسشعبانات المركز 1367968202/10/04 109 02/10/04إلتحاق بالزوجحنان الرياح 04032Gمزدوجأيت ولل

لل خديجة بنت سيدي م عمالة: مكناساسماء بنت ابي بكر

العلوي

عمالة: مكناس 241358317/09/84 106 06/09/00إلتحاق بالزوجاوعزيز فاطمة 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابو العلء المعريعمالة: مكناسعين كرمة 383715117/09/90 106 06/09/00إلتحاق بالزوجةرشيد  من ل يخاف 03988J)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسرابعة العدويةعمالة: مكناسايت موسى وحمي 746348716/09/93 101 05/10/06إلتحاق بالزوجةالحنفي عمر 03957A)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: المضيق - عقبة بن نافععمالة: مكناسسلمان الفارسي

الفنيدق
174413121/09/83 94 بن الشرقي عبد 

العزيز

04/09/12 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزعمالة: مكناسعين غرباوي 1154442416/09/99 91 12/09/09خالد مطانض 04052Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزعمالة: مكناسبني عمار 62854616/09/95 89 16/09/06أقدمية 12 سنةفاطمة الزروالي 04052Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة: مكناسابن حزمعمالة: مكناسعمرو بن العاص 334123716/09/88 86 تبادلبنالبصير م 05/09/07 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسالعامة المركز 1307213105/09/03 86 22/10/08إلتحاق بالزوجكردميتي ليلى 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن حزمعمالة: مكناس11 يناير 383503117/09/90 84 16/09/08إلتحاق بالزوجالعباسية القرشي 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية
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عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسوادي الذهب 863906216/09/85 84 11/09/07إلتحاق بالزوجغريبة  باري 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالندلسعمالة: مكناسعمرو بن العاص 1114329916/09/97 84 13/04/10إلتحاق بالزوجراضي سعاد 03985F)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيعمالة: مكناسايت موسى وحمي 11544471016/09/99 83 12/09/09إلتحاق بالزوجةم الدراز 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناس11 ينايرعمالة: مكناسزوالط 1154541116/09/99 83 01/11/11إلتحاق بالزوجزين العابدين لطيفة 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيعمالة: مكناستالغزى المركز 1265682316/09/02 83 09/09/09إلتحاق بالزوجالزهري سناء 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسورزيغة  المركزعمالة: مكناسعين غرباوي 1238328713/09/01 77 02/09/10إلتحاق بالزوجةمنشيح نبيل 03893Fمزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسم الزرقطونيعمالة: مكناسالمخاطير 1308482405/09/03 76 06/09/10إلتحاق بالزوجالطيبي سناء 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالندلسعمالة: مكناسالتنمية 1114498316/09/97 74 29/09/08إلتحاق بالزوجهدى عاشي 03985F)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسالمخاطير 1306272124/09/03 73 24/09/14إلتحاق بالزوجبولمشاغل منال 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسالملعمالة: مكناسابراهيم الروداني 8639281016/09/85 69 14/09/10إلتحاق بالزوجعليلوش حيات 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالبريدية المركزعمالة: مكناسشكيب أرسلن 1122966116/09/98 69 06/09/17إلتحاق بالزوجعنيني حسنية 03917Gمزدوجمجاط

عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيعمالة: مكناسايت احساين المركز 1265550312/09/02 69 29/10/09إلتحاق بالزوجالعكيلي أسماء 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيعمالة: مكناسأيت إسحاق 1179496206/09/00 67 23/03/11إلتحاق بالزوجةهشام مسيكي 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالبريدية المركزعمالة: مكناسموساوة 1237338106/09/01 67 21/12/09إلتحاق بالزوجفوزية هاني 03917Gمزدوجمجاط

عمالة: مكناسايت عبة المركزعمالة: مكناسشكيب أرسلن 1239204106/09/01 65 05/09/08إلتحاق بالزوجسهام رياضي 04024Yمزدوجدار أم السلطان

عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيعمالة: مكناسعين بزيز المركز 1264207113/09/02 64 04/09/12إلتحاق بالزوجبرباش فظمة 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالبريدية المركزعمالة: مكناساعرب الصباح 1049407516/09/96 62 01/09/12إلتحاق بالزوجةالدو ادريس 03917Gمزدوجمجاط
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عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناسعمر الخيام 862902222/09/83 61 05/09/11إلتحاق بالزوجسعاد الصنهاجي 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءعمالة: مكناسابن زهر 379177917/09/90 60 05/09/11إلتحاق بالزوجكرومي نعيمة 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناسفرطاسة المركز 1307837205/09/03 58 01/09/12إلتحاق بالزوجنورة مراغ 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناستعاونية المسيرةعمالة: مكناسعين عرمة المركز 315706916/09/87 55 04/09/14إلتحاق بالزوجةم أيت الطيب 04032Gمزدوجأيت ولل

عمالة: مكناسسيدي مسعودعمالة: مكناسأولد سليم 1239741106/09/01 54 02/01/12إلتحاق بالزوجزعبول مينة 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبالفجرعمالة: مكناساعرب الصباح 740833616/09/93 52 02/09/16م بوطاهير 04182Vمزدوجلقصير

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءعمالة: مكناسايت احساين المركز 1267138116/09/02 46 04/09/12إلتحاق بالزوجنسرين حرمود 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسادريس الولعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 1367048507/09/04 46 01/09/12إلتحاق بالزوجسعاد اجيار 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسالمخاطير 1114446216/09/97 45 04/09/12إلتحاق بالزوجباجبلي سميرة 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسأيت إسحاق 1268203104/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجمالك نادية 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسالوحدة 614241016/09/94 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةم الدعلي 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسالملعمالة: مكناسالقدارة المركز 89832716/09/95 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةبلكاس جواد 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسزوالط 1047265116/09/96 44 04/09/12إلتحاق بالزوجياسمين ابو نيدان 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسزوالط 977732116/09/82 43 04/09/12إلتحاق بالزوجالسرسار فوزية 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن حزمعمالة: مكناسايت احساين المركز 1114441316/09/97 43 16/09/16إلتحاق بالزوجةالتازي هشام 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالحاج قدورعمالة: مكناسأولد سليم 1264038804/09/02 43 02/09/16إلتحاق بالزوجالدريسية ازكاغ 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل البديععمالة: مكناسالتنمية 1044769216/09/96 42 06/09/17م السرتي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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عمالة: مكناسعبد ا بن ياسينعمالة: مكناسخالد بن الوليد 1114331416/09/97 42 تبادلإلهام المشاشتي 05/09/11 03796A)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالضحىعمالة: مكناسعمرو بن العاص 1159227116/09/99 40 تبادلناجية تزرة 02/09/16 26057Xمزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسادريس الولعمالة: مكناسالقدارة المركز 1175100806/09/00 40 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام عنتيد 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسزوالطعمالة: مكناسالنزالة 1367787507/09/04 40 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة مين 03884

W

مزدوجالدخيسة

مدرسة واد الرمان 

الجماعاتية

عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناس 1179454506/09/00 38 16/09/12إلتحاق بالزوجحنان المغراوي 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعبد ا كنونعمالة: مكناساولد يوسف 1405745923/01/08 38 02/09/15إلتحاق بالزوجالغزواني حكيمة 03827J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسايت ولل المركزعمالة: مكناساعرب الصباح 91359216/09/95 37 03/09/13إلتحاق بالزوجةياسر درويش 04026Aمزدوجأيت ولل

عمالة: مكناسالبحتريعمالة: مكناسعزيب الحمراء 1173246506/09/00 37 03/09/13إلتحاق بالزوجةطارق بن ادير 03995S)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناساولد نصير المركزعمالة: مكناسأيت إسحاق 64367816/09/95 36 03/09/13إلتحاق بالزوجةجواد بن الشيخ 03889Bمزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسشكيب أرسلنعمالة: مكناسايت احساين المركز 1265648104/09/02 34 02/09/15إلتحاق بالزوجالعراف سهام 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةعمالة: مكناسشكيب أرسلن 1119151116/09/98 30 تبادلكريمة بوشحطة 28/10/13 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسالمطارعمالة: مكناسعبد ا بن حذافة 1406657205/09/08 30 02/09/16إلتحاق بالزوجالشجاع مريم 03820B)مزدوجمكناس )البلدية

زين العابدين الحبيب بن عمالة: مكناسمدرسة كم

العباس العلوي

عمالة: مكناس 1044601716/09/96 29 01/09/15إلتحاق بالزوجةعادل أونضير 03799D)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسزوالط 1155458116/09/99 29 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة شقري 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: فاسالمنصور الذهبيعمالة: مكناسعزيب الحمراء 1582422101/01/10 28 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية ابو عبد ا 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسالمخاطيرعمالة: مكناساعرب الصباح 1581450102/09/10 26 02/09/16إلتحاق بالزوج رقية غيال 03885Xمزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءعمالة: مكناسموساوة 1044099716/09/96 25 م الشاوي 

المرغيشي
06/09/17إلتحاق بالزوجة 03998V)مزدوجمكناس )البلدية
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عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 91366316/09/95 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةالحسين الشنيطة 03896Jمزدوجواد الجديدة

عمالة: مكناسزوالطعمالة: مكناسشعبانات المركز 1684311704/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجاكرام السباعي 03884

W

مزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسأولد سليم 719675216/09/92 22 02/09/15إلتحاق بالزوجةديدي عبد الرحيم 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسوادي الذهبعمالة: مكناساعرب الصباح 764652516/09/91 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةم تجديت 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسالضحى 1175796106/09/00 18 تبادلكعموش هدى 01/09/17 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسخالد بن الوليدعمالة: مكناسعبد ا بن ياسين 89306416/09/95 16 تبادلعبداوي م 06/09/17 03976

W

مزدوجمكناس )البلدية(

عمالة: مكناسوادي الذهبعمالة: مكناسزوالة 91383316/09/95 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد بوبو 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

عمالة: مكناسالبهاليل المركزعمالة: مكناسايت موسى وحمي 1307171405/09/03 15 06/09/16إلتحاق بالزوجنسرين فتحي 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة: مكناسالمخاطيرعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 1582160502/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمليكة خرباش 03885Xمزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسابن حزم 862595221/09/83 12 تبادلإلتحاق بالزوجلوكيلي زهراء 02/09/16 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزعمالة: مكناسايت حسين 1404793505/09/07 7 06/09/17إلتحاق بالزوجحسوني فتيحة 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

عمالة: مكناسشكيب أرسلنعمالة: مكناسالمدرسة الجديدة 1119655116/09/98 6 تبادلأمينة بوسعيد 06/09/17 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

لل خديجة بنت سيدي م عمالة: مكناس عين الجمعةالجنوبية

العلوي

عمالة: مكناس 1912581101/01/17 12 06/09/16محجان مينة 03993P)المازيغيةمكناس )البلدية

إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: بولماناوطاط الزيتون 174900121/09/83 225 16/09/87أقدمية 20 سنةم الكرتي 26178D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: بولمانتاوريرت 832997127/10/93 187 27/10/93أقدمية 20 سنةمولي ام لكبيري 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

عمالة: فاسم الكغاطإقليم: بولمانالعرجان 241147217/09/84 185 16/09/96أقدمية 20 سنةمولود ابرشا 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: مكناسالمام الشافعيإقليم: بولمانايت  بلل 745652116/09/93 179 16/09/95أقدمية 20 سنةم حماني 03793X)مزدوجمكناس )البلدية
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إقليم: بولمانالملإقليم: بولماناسرارن 749772116/09/93 179 16/09/95أقدمية 20 سنةم  فضيلي 07864X)مزدوجميسور )البلدية

عمالة: فاسالفرابيإقليم: بولمانافقيرن 55592116/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد القادر  مللوكي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: بولمانيوسف بن تاشفينإقليم: بولمانانجيل اختارن 55672116/09/94 171 16/09/94أقدمية 20 سنةنبيل حدو 07860T)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: بولمانالنورإقليم: بولمانلقصابي المركز 54697116/09/94 169 16/09/97أقدمية 20 سنةم المساوي 20059C)مزدوجميسور )البلدية

عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: بولمانتيساف 60507116/09/94 169 16/09/99أقدمية 20 سنةمين  عمراوي 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانالميس مرموشة 740339216/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةم الدوجا 23661T)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: بولمانيوسف بن تاشفينإقليم: بولمانكاع جابر 775374116/09/91 169 16/09/96أقدمية 20 سنةم حاجي 07860T)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولمانتاكوراست 57902116/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةادريس كريم 07865Y)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: بولمانارانيوب 1048814416/09/96 163 عبد الرزاق  

الحيموشي
16/09/97أقدمية 20 سنة 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانحليمة السعدية 114919118/10/79 162 16/09/93أقدمية 20 سنةبن أحمد الهواري 08004Zمزدوجتيساف

عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: بولمانتانديت 14 60219116/09/94 161 16/09/98أقدمية 20 سنةم ديدي 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: بولمانتانديت22 61076116/09/94 161 16/09/98أقدمية 20 سنةالصغير البكري 26178D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 1049646116/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةادريس اليماني 23661T)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: صفروم/م أيت علي وبوبكر-المركزإقليم: بولمانكاع جابر 742084316/09/93 159 16/09/99أقدمية 12 سنةمصطفى جابر 02420Eمزدوجعين الشكاك

إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولمانتاكوراست 1050017216/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم المسكيني 07861U)مزدوجميسور )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولإقليم: بولماناسعيدة 60393916/09/94 153 16/09/00أقدمية 12 سنةم حاجي 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: إفرانبن صميمإقليم: بولمانايت ايمان 89192216/09/95 153 16/09/97أقدمية 20 سنةالحسين  أجكان 10701Fمزدوجبن صميم
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إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: بولمانتانديت22 1044953316/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم سنى 07867A)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: بولمانتيساف 60206116/09/94 149 12/09/01أقدمية 12 سنةم الدريسي 07867A)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: بولمانالنورإقليم: بولمانالسخونة 1114274116/09/97 145 16/09/99إلتحاق بالزوجةرشيد كاسم 20059C)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: صفروم/م أيت علي وبوبكر-المركزإقليم: بولمانايت يخلف 1179592706/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعادل ارحيمني 02420Eمزدوجعين الشكاك

إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانالملحة 92528216/09/95 143 20/09/02أقدمية 12 سنةأحمد  ناصيري 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانالعرجان 1049649216/09/96 143 16/09/02أقدمية 12 سنةلكبير الزحوط 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانتاسة 1049513416/09/96 139 04/09/02أقدمية 12 سنةم باشري 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانتانديت 11 1119605416/09/98 139 05/09/01أقدمية 12 سنةعلي الصبري 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: بولماناسعيدة 1049636216/09/96 137 25/09/03أقدمية 12 سنةعبد الصمد الشنافي 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: بولمانبلقاسمات 1177849306/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجحنان غزوي 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: بولماناولد عبوإقليم: بولمانتيساف 1049020716/09/96 135 30/09/03أقدمية 12 سنةم معمر 08009Eمزدوجالرميلة

إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانالعرجان 1049509616/09/96 135 28/11/03أقدمية 12 سنةالتيجاني اليماني 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: بولمانايت ايمان

المركزية

عمالة: مراكش 1174137906/09/00 135 06/09/00أقدمية 12 سنةم  بزة 02603Dمزدوجاكفاي

إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: بولمانتغزوت 1176288206/09/00 135 06/09/00أقدمية 12 سنةحميد  الكرطاط 02401Jمزدوجراس تابودة

إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزإقليم: بولمانواولزمت 1263679704/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةم عليلو 02350Dمزدوجاغبالو اقورار

إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولماناولد عايد 1264132604/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الرحيم باحو 07971Nمزدوجويزغت

إقليم: ميدلتايت سيدي عمروإقليم: بولمانتاوريرت 1122465516/09/98 131 16/09/02أقدمية 12 سنةعدنان الرحماني 11858Nمزدوجأيت عياش
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عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصرإقليم: بولماناولد عايد

البرنوصي
1305564105/09/03 125 05/09/03أقدمية 12 سنةسميرة أضماع 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: فاسابن تيميةإقليم: بولمانابن رشد 1 1114188216/09/97 124 16/09/98أقدمية 20 سنةفوزية المعتز 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسزوالةإقليم: بولماناسرارن 1117782916/09/97 123 30/10/06أقدمية 12 سنةعزيز الخباز 03906Vمزدوجمهاية

إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانويزغت 1238183405/09/01 123 26/09/03إلتحاق بالزوجبشرى  لجدل 23661T)مزدوجميسور )البلدية

عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: بولمانتيساف 57425616/09/94 122 06/09/06إلتحاق بالزوجةحسن الحمداوي 01959Dمزدوجأولد الطيب

إقليم: صفروم/م أيت علي وبوبكر-المركزإقليم: بولمانايت حمزة 59280416/09/94 117 07/09/04أقدمية 12 سنةم الحاضي 02420Eمزدوجعين الشكاك

إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولمانتيساف 258809316/09/85 117 21/09/04أقدمية 12 سنةم  شباك 08008Dمزدوجالرميلة

إقليم: بولمانتازلماطإقليم: بولمانايت الميس كيكو 383230217/09/90 116 19/10/09لــــكــحــل   حـــســـن 07873G)مزدوجبولمان )البلدية

عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانإقليم: بولمانلقصابي المركز 1119467116/09/98 115 07/09/05إلتحاق بالزوجةمصطفى حداد 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالةإقليم: بولمانايت بن الشريف 1179768411/09/00 109 07/09/05أقدمية 12 سنةهشام تودوم 26061Bمزدوجأيت بوبيدمان

مجموعة مدارس سيدي إقليم: بولمانابن رشد 1

الشافي

عمالة: سل 717929216/09/92 108 21/10/11عبد القادر كارط 01221Bمزدوجالسهول

إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: بولمانايت العز 1176072411/09/00 107 فاطمة الزهراء 

العلوي الدهبي
07/09/04أقدمية 12 سنة 02216Hمزدوجالوادين

إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولمانتيساف 1154354316/09/99 105 07/10/08إلتحاق بالزوجةعمر المحمودي 07861U)مزدوجميسور )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: بولمانبوعاصم 1264731404/09/02 103 04/09/07رشيد بوبكراوي 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: بولمانسيدي محيو

الروضة-المركز

إقليم: صفرو 1265589704/09/02 97 02/11/11عبد الرحيم العلوي 02290Nمزدوجكندر سيدي خيار

إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولماناسعيدة 1234498306/09/01 94 29/09/07إلتحاق بالزوجبوشرة عثماني 07861U)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: بولمانعشلوج 1306913105/09/03 93 05/09/07مريم المعقول 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية
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إقليم: صفروم/م ازكان-المركزإقليم: بولمانتغزوت 57602216/09/94 91 09/11/09م سليمي 02325Bمزدوجأهل سيدي لحسن

إقليم: إفرانفاطمة الفهريةإقليم: بولمانايت حمزة 1047367616/09/96 89 02/09/14إلتحاق بالزوجةام كودماني 10668V)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: بولمانعشلوج 1399574307/09/05 89 04/10/10فاطمة بورميش 26541Yمزدوجاغزران

إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: بولمانالعرجان 1154356116/09/99 85 02/09/14إلتحاق بالزوجمليكــة السهــلي 07867A)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانلقصابي المركز 1308621505/09/03 85 05/09/07إلتحاق بالزوجنور الهدى زروقي 23661T)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: بولمانالنورإقليم: بولمانايت  بلل 1236805614/09/01 83 04/10/10إلتحاق بالزوجللة  حسناء  الرشيد 20059C)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولماناولد بوخالفة 1265158704/09/02 72 02/09/16إلتحاق بالزوجةادريس شاكري 07865Y)مزدوجميسور )البلدية

إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: بولمانام اجنيبة 1048714116/09/96 71 12/10/10علي صباب 02307Gمزدوجتازوطة

إقليم: الحاجبواد الرحى -المركزيةإقليم: بولمانتانديت22 1367115907/09/04 69 02/09/10اركوب بشرى 04139Yمزدوجأيت بورزوين

عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: بولمانالملحة 1580354902/09/10 69 02/09/10العثماني هند 04061Nمزدوجعين جمعة

إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: بولمانالميس مرموشة 1308348405/09/03 67 25/11/09صغير ماجدة 02038Pمزدوجعين قنصرة

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: بولمانتكور الغربية 1368325107/09/04 62 02/09/14الغازي خالد 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: بولمانويزغت 1308489126/09/03 61 12/09/12سهام   تاجموت 04462Zمزدوجمداغ

إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: بولمانواولزمت 1582660905/09/11 61 02/11/11سناء الضادي 02182

W

مزدوجلعجاجرة

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: بولمانايت العز 1684585301/01/12 61 15/03/12رقية  زيريد 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: بولمانايت العز 1405209505/09/07 53 04/09/12م بوطاهر 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: بولمانايت مومو 16838611004/09/12 53 04/09/12فتيحة امشيش 02307Gمزدوجتازوطة
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عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: بولمانتانديت30

تمارة
1684063704/09/12 53 04/09/12الزوهرة وراد 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: بولمانتانديت 11 1684215204/09/12 53 04/09/12فاطمة الزهراء رفوع 15476

W

مزدوجبني سنوس

إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: بولمانالملحة 1684404904/09/12 53 04/09/12طاودي كوثر 02384Rمزدوجدار الحمراء

إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: بولماناولد عايد 1584499105/09/11 51 05/09/11عائشة مومن 04636Nمزدوجكطيطر

إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: بولمانايت ايمان 1551379101/01/10 45 04/09/13سمير زيتوني 02373Dمزدوجأولد امكودو

عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: بولمانالعرجان 15798671102/09/10 45 06/09/17سيهام اموراق 03842Aمزدوجوليلي

إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: بولمانبلصفرات 1717758103/09/13 45 03/09/13الغويزي  ليلى 02369Zمزدوجأولد امكودو

إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: بولمانبلقاسمات 16830511004/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجامال الخباز 07985Dمزدوجسيدي بوطيب

إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولمانتانديت 14 1683205604/09/12 43 04/09/12كنزة الزياني 08008Dمزدوجالرميلة

إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولمانتاسة 1683474504/09/12 43 04/09/12ليلى إسفولة 08008Dمزدوجالرميلة

إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولمانالعرجان 1405294305/09/07 41 06/09/17بنعيسى الفاضلي 07971Nمزدوجويزغت

إقليم: بولمانتازلماطإقليم: بولمانعشلوج 1582424401/01/10 39 02/09/15عبد ا نوار 07873G)مزدوجبولمان )البلدية

إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: بولمانواولزمت 1719757202/09/14 38 02/09/14نادية اجبلي 02222Pمزدوجالوادين

عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: بولمانتانديت 1 1583894505/09/11 37 فاطمة الزهراء 

الحارتي

02/09/15 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: بولمانالعرجان 1683399104/09/12 37 02/09/14إلتحاق بالزوجسناء حيمر 07867A)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: بولمانايت يخلف 1682909804/09/12 36 22/09/14إلتحاق بالزوجنوال المرضي 02317Tمزدوجعزابة

إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانايت يخلف 16842401004/09/12 36 22/09/14سعاد  رواندي 18438Rمزدوجكيكو
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إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: بولمانايت مومو 15500551201/01/10 35 03/09/13عبد المجيد  بوزرورو 02153Pمزدوجسبت لوداية

إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولماناولد علي 1717538703/09/13 35 03/09/13خديجة دمعون 08008Dمزدوجالرميلة

إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: بولمانركو 1718177103/09/13 35 03/09/13مرية غزو 02146Gمزدوجسبت لوداية

إقليم: بولمانالكرطيإقليم: بولمانتاسة 1718527103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجالقايمة لعبيدي 07871E)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانتاسة 1682983104/09/12 34 02/09/15إلتحاق بالزوجنادية اليعكوبي 08004Zمزدوجتيساف

إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: بولمانالملحة 1580868802/09/10 32 02/09/16حماني م 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

إقليم: بولمانلقصابي المركزإقليم: بولمانتاوريرت 1716780103/09/13 32 03/09/14أيت عويشة  فتيحة 07950Rمزدوجالقصابي  ملوية

إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانانجيل اختارن 1048691116/09/96 31 02/09/15م أيت يوسف 18438Rمزدوجكيكو

عمالة: الميةسهام 1إقليم: بولمانانجيل اختارن 1114144216/09/97 31 مولي عبدا   

بلقرشي

12/10/15 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولمانافقيرن 1681252105/09/11 31 02/09/15لحسن حداد 07975Tمزدوجويزغت

إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: بولمانتانديت26 1753017502/09/15 31 02/09/15خديجة حيطي 02208Zمزدوجأولد ميمون

إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: بولمانتانديت30 1753205702/09/15 31 02/09/15عزيزة خباش 02217Jمزدوجالوادين

إقليم: النواصرم.م المعاريفإقليم: بولمانتانديت 11 1753241102/09/15 31 02/09/15فاطمة خليفة 18196C)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: بولمانتانديت30 17532641102/09/15 31 02/09/15سناء  العلهمي 02376Gمزدوجعدرج

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: بولمانركو 1753502302/09/15 31 02/09/15نبيل نخيلي 15801Zمزدوجالبسابسا

إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: بولمانلفريطيسة 1753515402/09/15 31 02/09/15أميمة نوم 02222Pمزدوجالوادين

إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: بولمانتانديت30 1753538502/09/15 31 02/09/15سعاد  وزون 02208Zمزدوجأولد ميمون
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إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: بولمانبلصفرات 1753825702/09/15 31 02/09/15جليلة التسودالي 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: بولماناولد عايد 1721708102/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجفتيحة سعدة 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: بولمانايت مومو 1367688507/09/04 28 02/09/14منية الصياد 01234Rمزدوجالسهول

إقليم: بولمانالكرطيإقليم: بولماناولد عبو 1683896104/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء مجيدو 07871E)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلمإقليم: بولمانعشلوج 1582136602/09/10 26 مولي هاشم 

السماعيلي

19/09/16 10685Nمزدوجتيزكيت

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: بولمانتانديت22 1721829202/09/14 26 02/09/15إلتحاق بالزوجابتسام التبات 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: بولمانتانديت 11 1752692102/09/15 25 06/09/17أسامة الحمزاوي 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولماناولد عايد 1716662103/09/13 24 02/09/16صالح عبوبي 08018Pمزدوجافريطيسة

إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولمانالملحة 1717447303/09/13 24 02/09/16شاكري عبد ا 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولمانتانديت 14 1720423402/09/14 24 02/09/16م العلمي 08011Gمزدوجالرميلة

إقليم: إفرانأيت سيدي ميمونإقليم: بولمانتانديت 11 1758297702/09/16 24 02/09/16العركوب فضيلة 10693Xمزدوجضاية عوا

إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزإقليم: بولمانبوعاصم 1716680703/09/13 23 06/09/17إلتحاق بالزوجعبيد سناء 02350Dمزدوجاغبالو اقورار

عمالة: فاسابن الروميإقليم: بولمانالملحة 1753192202/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجكردودي كوللي كوثر 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: بولمانبولمان  المركزيةإقليم: بولمانايت بنموسى 1551087101/01/10 22 02/09/15إلتحاق بالزوجةسعيدي م 07858R)مزدوجبولمان )البلدية

إقليم: بولمانبولمان  المركزيةإقليم: بولمانايت بنموسى 1716742103/09/13 22 03/09/15إلتحاق بالزوجمليكة اغبال 07858R)مزدوجبولمان )البلدية

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: بولماناولد علي 1753287302/09/15 22 07/09/15إلتحاق بالزوجاكرام لغجيبلي 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: بولمانتانديت 11

الحسني
1105511102/09/15 21 19/09/16إلتحاق بالزوجةلحسن روشدي 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: بولمانتاجين 1683343104/09/12 21 02/09/15العربي  حمداني 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: بولمانلفريطيسة 1752169302/09/15 21 02/09/15سومية بطاط 15801Zمزدوجالبسابسا

إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: بولمانركو 17524151102/09/15 21 02/09/15سكينة ابطيمي 02208Zمزدوجأولد ميمون

إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: بولمانتانديت26 17537521202/09/15 21 02/09/15سحيري م 02399Gمزدوجاغزران

إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولماناوطاط الزيتون 1585170109/12/11 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوعياد م 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

عمالة: فاسبلل ابن رباحإقليم: بولمانتانديت30 1758376102/09/16 17 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة بريطل 02077G)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: بولمانعيوش 1911716901/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوججميلة الجزيري 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: بولماناولد علي 1912412601/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجزهور لحلو 03908Xمزدوجمهاية

عمالة: فاسابن غازيإقليم: بولمانتانديت30 1758296302/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر لزعر 02007F)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: بولماناولد علي 1758373502/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجوهيبة حاحو 03885Xمزدوجالدخيسة

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: بولمانعيوش

ادريس

عمالة: فاس 1911256701/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجحنان بنشمش 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: الحاجببودربالةإقليم: بولمانتانديت 1 1912791101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجنورة رزوق 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانتانديت 1 1550506101/01/10 14 19/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة فنهير 18438Rمزدوجكيكو

إقليم: صفرومدرسة المختار السوسيإقليم: بولمانالكرطي 1719389803/09/13 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةعدنان ازنيـبل 02273V)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

عمالة: مكناسزوالطإقليم: بولمانتانديت 1 1912152401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجليلى حمري 03884

W

مزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: بولمانالمام مالك 1719680502/09/14 13 22/09/16إلتحاق بالزوجةامين افركوس 04017Rمزدوجعين عرمة

إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: بولمانالكرطي 1719150103/09/13 12 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام صالح 02417Bمزدوجعين الشكاك
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إقليم: بولمانالعرجانإقليم: بولمانتاسة 1580664702/09/10 7 06/09/17مالحبيب اليعكوبي 07999Uمزدوجالعرجان

إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانتانديت 14 1717390103/09/13 7 06/09/17م أمعنان بوطيبي 07878Mمزدوجكيكو

عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: بولمانالمل 1716766103/09/13 40 23/09/14احوري المصطفى 23882H)المازيغيةبوفكران )البلدية

عمالة: فاسعمر الخيامإقليم: بولمانملوية الوسطى 1753398102/09/15 18 02/09/15مسير مصطفى 01919K)المازيغيةأكدال )المقاطعة

عمالة: مكناسابن العميدإقليم: الحاجبتيفريت 977673216/09/82 243 16/09/82أقدمية 20 سنةبن حامد مينة 03968M)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمر بن شمسيإقليم: الحاجبدار القايد علي 148983116/09/81 235 16/09/86أقدمية 20 سنةم بنجدي 03992N)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسمي زيادةإقليم: الحاجبواد الرحى -المركزية 698417416/09/80 219 16/09/86أقدمية 20 سنةحـــمـــاد   مـــحــمــد 03971R)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمنصورإقليم: الحاجبسيدي بوعمرو 150441116/09/81 199 16/09/91أقدمية 20 سنةالرياحي الجيللي 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الرباطإدريس البحراويإقليم: الحاجبلقصير 383224117/09/90 189 17/09/91أقدمية 20 سنةقاسمي  نادية 01025N)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: مكناسعبد الخالق الطريسإقليم: الحاجبسيدي بوعمرو 762968123/10/91 189 23/10/91أقدمية 20 سنةالبلغيتي عبد الرحمان 19883L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانإقليم: الحاجبسيدي بوعمرو 769947226/11/91 189 26/11/91أقدمية 20 سنةبزدوا السعدية 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: الحاجبسوق الكور 377771217/09/90 183 16/09/92أقدمية 20 سنةرشيد كداري 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: الحاجبالدار البيضاء 383592117/09/90 183 17/09/92أقدمية 20 سنةابارول فاطمة 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمنصورإقليم: الحاجبسوق الكور 720994116/09/92 183 16/09/92أقدمية 20 سنةنزهة بلخليفة 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: الحاجبالفوارات 240363216/09/84 181 16/09/94أقدمية 20 سنةادريس لهبوب 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجبايت يحيى 691345616/09/80 177 16/09/93أقدمية 20 سنةحميد شليحة 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالسعادةإقليم: الحاجبلحسن اقماش 206243421/09/83 175 17/03/14أقدمية 20 سنةأيت البوهالي بنسالم 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية
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عمالة: مكناسعبد ا بن ياسينإقليم: الحاجبايت عمرو 60983116/09/94 174 21/09/94إلتحاق بالزوجالشرقاوي حكيمة 03796A)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسم غازيإقليم: الحاجبسيدي امبارك 240336117/09/84 172 16/09/94إلتحاق بالزوجةالزرق  سعيد 03956Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعبد الكريم الخطابيإقليم: الحاجبلحسن اقماش 237785217/09/84 171 16/09/94أقدمية 20 سنةخالد الحوزي 03959C)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجبواد الرحى -المركزية 383489317/09/90 171 17/09/94أقدمية 20 سنةشنوفي م 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسيوسف بن تاشفينإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 204031421/09/83 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد العزيز الكمري 03967L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسم مجاهدإقليم: الحاجبايت مازوز 240362317/09/84 169 16/09/96أقدمية 20 سنةم الفركاني 03969N)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: الحاجبسوق الكور 175193111/10/82 167 16/09/97أقدمية 20 سنةم بويا 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: الحاجبتنيزة 357390116/09/89 167 06/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفى اقراعي 04125Hمزدوجاقدار

عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريإقليم: الحاجبايت علي الدير 378566116/09/90 157 16/09/98أقدمية 20 سنةخياري عبد اللطيف 03965J)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: الحاجبسوق الكور 383034117/09/90 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالتهامي طغاط 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: مكناسعبد ا بن رواحةإقليم: الحاجببوسمساد 762863128/10/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالبعمراني خديجة 03808N)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجبايت علي الدير 176907211/10/82 155 16/09/97إلتحاق بالزوجةعبد العزيز النصيني 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن الونانإقليم: الحاجبجحجوح 987926101/05/97 155 16/09/98إلتحاق بالزوجالبعاج حنان 03807M)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: الحاجبعين ابلوز 765453116/09/91 153 16/09/97أقدمية 20 سنةاعنزول  عبد  ا 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 697651307/10/80 144 16/09/96أقدمية 20 سنةالكلتى م 03965J)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الحاجبايت ابراهيم 548711016/09/94 143 06/09/01أقدمية 12 سنةوفاء عزيزي 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: مكناسالحافظ بن حجرإقليم: الحاجبعلل ابن عبد ا 206211111/10/82 142 16/09/96أقدمية 20 سنةسليمان اهمار 04012K)مزدوجتولل )البلدية
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إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: الحاجبايت ابراهيم 746134116/09/93 139 16/09/01أقدمية 12 سنةالحسين تكرومين 04142Bمزدوجأيت بورزوين

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: الحاجببوسمساد 335928116/09/88 137 06/09/00أقدمية 12 سنةالعثماني احمد 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: الحاجببوسمساد 765424116/09/91 137 06/09/00أقدمية 12 سنةمحا نجية 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الحاجبسيدي الشافي 288695216/09/86 136 06/09/00إلتحاق بالزوجةالغولي  عبد الكريم 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 947562117/09/79 136 16/09/92إلتحاق بالزوجمليحة امينة 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 1236563112/09/01 131 12/09/01إلتحاق بالزوجالمسعودي بوشرة 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: الحاجبعين ابلوز 744178116/09/93 130 06/09/01إلتحاق بالزوجةجواد لودغيري 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: الحاجبسيدي الشافي 1237159511/09/01 123 11/09/03إلتحاق بالزوجراضية       كنوس 04125Hمزدوجاقدار

عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: الحاجبعلل ابن عبد ا 1114451716/09/97 110 25/09/01إلتحاق بالزوجعاشورة كنوز 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الحاجبايت عمرو 1269996720/09/02 110 13/10/06إلتحاق بالزوجزيداني لبنى 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسأنس بن مالكإقليم: الحاجبالعيساوية 1368817907/09/04 108 07/09/04إلتحاق بالزوجةنبيل الزروالي 19884M)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: الحاجبسوق الكور 1154537116/09/99 107 07/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة المي 03914Dمزدوجمجاط

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: الحاجبايت وخلفن

تمارة
334558216/09/88 105 16/09/05أقدمية 12 سنةكني حبيبة 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

المدرسة الجماعتية  

جحجوح

إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: الحاجب 270670116/09/86 103 10/09/15اعناوي عبد الكريم 04209Zمزدوججحجوح

إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: الحاجباغبالو نطالب 725242516/09/92 101 06/09/06أقدمية 12 سنةفنان المصطفى 04186Zمزدوجلقصير

إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: الحاجبتنيزة 1305796123/09/03 97 14/09/17جواد عوام 04148Hمزدوجأيت حرز ا

إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: الحاجبسيدي الشافي 1367460107/09/04 97 25/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة الباز 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية
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عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الحاجبسيدي الشافي 1153671716/09/99 93 06/09/06إلتحاق بالزوجالسعدية دحماني 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسرابعة العدويةإقليم: الحاجبايت يحيى 1269138304/09/02 93 02/09/10إلتحاق بالزوجرضوان كريمة 03957A)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسأنس بن مالكإقليم: الحاجبالعيساوية 1174249813/09/00 86 07/09/07إلتحاق بالزوجدونية بنحاموا 19884M)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: الحاجبايت الربع 1237499613/09/01 83 05/09/07حنان إشوا 24486Pمزدوجلقصير

إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 354980216/09/89 81 02/09/09زوكاغ م 04180Tمزدوجلقصير

عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: الحاجبايت الربع 1174980306/09/00 77 جهان العلوي 

السليملني

24/10/09 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: الحاجبايت ولل 1049184716/09/96 75 شريف علوي مولي 

ادريس

02/09/10 24486Pمزدوجلقصير

عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: الحاجبسيدي امبارك 1157896916/09/99 71 12/09/10إلتحاق بالزوجزهرة غانمي 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 1175882708/09/00 69 06/09/07إلتحاق بالزوجمريم امرنيس 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 11197211016/09/98 63 04/09/12نور الدين الشعيبي 04220Lمزدوجرأس اجري

إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 1119747116/09/98 63 05/09/08إلتحاق بالزوجنجية هنون 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: فاس شوقيإقليم: الحاجباغبالو نطالب 1581984102/09/10 61 02/09/10إلتحاق بالزوجالحروف مليكة 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 1580372302/09/10 60 العلمي فاطمة 

الزهراء
20/09/10إلتحاق بالزوج 04205Vمزدوجأيت يعزم

عمالة: مكناسالبحتريإقليم: الحاجبمولي اسماعيل 1308048105/09/03 59 02/09/12إلتحاق بالزوجنبيلة نضام 03995S)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: الحاجبلقصير 1400128107/09/05 59 22/09/10إلتحاق بالزوجفراح إيمان 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 1119863416/09/98 57 12/09/12إلتحاق بالزوجنعيمة ادخيسي 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الحاجبايت الربع 1046920116/09/96 50 02/09/15إلتحاق بالزوجةلسمي يوسف 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية
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إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: الحاجباغبالو نطالب 60936616/09/94 47 02/09/15الزعيم  رشيد 04189Cمزدوجلقصير

إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: الحاجبعين ابلوز 91900116/09/95 47 04/09/12إلتحاق بالزوجةالخضري فؤاد 04133Sمزدوجاقدار

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الحاجبايت ابراهيم 1044847516/09/96 45 عبد الرحيم 

بنبوعزارة
02/09/16إلتحاق بالزوجة 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: الحاجبالعيساوية 1265946104/09/02 42 02/09/14إلتحاق بالزوجةالحفياني ادريس 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الحاجبايت حسي وعلي 1582244102/09/10 41 02/09/15إلتحاق بالزوجزينب عمري 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: الحاجببودربالة 1154347416/09/99 39 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى عاميرون 04129Mمزدوجاقدار

إقليم: الحاجببني مطيرإقليم: الحاجبايت الربع 1174412106/09/00 39 03/09/13إلتحاق بالزوجبويش فوزية 04135Uمزدوجأيت بورزوين

عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: الحاجببودربالة 1119134416/09/98 38 06/09/17إلتحاق بالزوجالفيللي إلهام 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناستعاونية المسيرةإقليم: الحاجبايت ولل 15802111002/09/10 37 02/09/14إلتحاق بالزوجشعبان  وفاء 04032Gمزدوجأيت ولل

عمالة: مكناس11 ينايرإقليم: الحاجبايت عمرو 1585129909/12/11 37 15/09/16إلتحاق بالزوجأوراغ حفيظة 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 15456671001/01/10 36 02/09/15إلتحاق بالزوجكركازي وفاء 04219Kمزدوجرأس اجري

عمالة: مكناسابراهيم الهلليإقليم: الحاجبدوار لكرم 1583785205/09/11 35 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم النجومي 03997U)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعبد ا كنونإقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالة 1585178209/12/11 33 02/12/14إلتحاق بالزوجحبيبة بومزاود 03827J)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: الحاجباغبالو نطالب 1045393116/09/96 31 02/09/14إلتحاق بالزوجةابراهيم بوزاليف 04111Tمزدوججحجوح

عمالة: مكناسايت حسينإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 1269123704/09/02 30 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة رشيدي 04030Eمزدوجأيت ولل

إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 1399931107/09/05 30 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية المعاطي 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: الحاجبعقبة صفية 15487971002/09/09 30 21/09/16إلتحاق بالزوجوفاء العمارتي 03828K)مزدوجويسلن )البلدية
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إقليم: الحاجبايت علي الديرإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 1726043902/09/14 25 02/09/15إلتحاق بالزوجمساوي إلهام 04120Cمزدوجأيت نعمان

عمالة: مكناسمولي لحسن حيزونيإقليم: الحاجبجحجوح 1583597605/09/11 24 02/09/16إلتحاق بالزوجفدوى  المامي 03831N)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: الحاجببوتحمريت 1726041302/09/14 24 02/09/15إلتحاق بالزوجرابحة صالحي 04150Kمزدوجأيت حرز ا

إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الحاجبتيفريت 288453116/09/86 23 10/09/15إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان صابر 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 1268100504/09/02 22 02/09/15إلتحاق بالزوجمعاش اسية 01960Eمزدوجأولد الطيب

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: الحاجبالعيساوية 1719906702/09/14 19 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة عزوزي 04177Pمزدوجلقصير

عمالة: فاسابن تومرتإقليم: الحاجبدوار لكرم 1721147302/09/14 19 06/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة الكعال 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبعقبة صفية 1305478122/09/03 17 02/09/16إلتحاق بالزوجفاضمة أبعقيل 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: الحاجببوتحمريت 1238843906/09/01 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةكريم وعسى 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: الحاجبعقبة صفية 1404823105/09/07 16 02/09/16إلتحاق بالزوجزكية جبيلو 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: فاسايت صالحإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 1405104205/09/07 15 02/09/16إلتحاق بالزوجنوال  علوي 02053Fمزدوجعين البيضاء

إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: الحاجببوتحمريت 1234762506/09/01 9 06/09/17إلتحاق بالزوجبلعيمش ابتسام 04150Kمزدوجأيت حرز ا

إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: الحاجبدوار لكرم 1752269602/09/15 7 14/09/17إلتحاق بالزوجغزلن بنمشيش 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

عمالة: فاسأنوالعمالة: فاسأولد الطيب المركز 355991116/09/89 197 17/09/90أقدمية 20 سنةفوزية ملييح 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالسلمعمالة: فاسسخينات 723920116/09/92 183 16/09/92أقدمية 20 سنةبشرى المسعودي 18535

W

مزدوجأكدال )المقاطعة(

عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيعمالة: فاسايت صالح 706772116/09/92 181 الجناتي الدريسي 

نعيمة
05/09/08أقدمية 20 سنة 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالسندسعمالة: فاسمعروف الروصافي 951135116/09/80 180 04/12/82أقدمية 20 سنةفوزية بقالي 02127L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة
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عمالة: فاسالحسن الداخلعمالة: فاسضيعة بن عبدا 237670217/09/84 177 16/09/93أقدمية 20 سنةنعيمة الشيكي 25833D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسفاطمة المرنيسيعمالة: فاسبلل ابن رباح 173057116/09/82 158  عبد ا مرابط 

الكندري
16/09/91أقدمية 20 سنة 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسعبد الرحمان بن زيدانعمالة: فاس18 نونبر 205813221/09/83 154 08/10/97أقدمية 20 سنةعبد الحق عبيد 02085R)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبعمالة: فاسمولي علي الشريف 690244416/09/80 152 07/03/89إلتحاق بالزوجةعبدالله منبوت 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسفاتح أكتوبرعمالة: فاسالقدس 241150117/09/84 150 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد ا حجازي 01921M)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: فاسحليمة السعديةعمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيل 164145216/09/82 148 مصطفى اسماعيلي 

علوي
16/09/97أقدمية 20 سنة 02001Z)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاس11 ينايرعمالة: فاسم بن عسكر 351029816/09/89 142 05/12/91إلتحاق بالزوجفريدة الغرباوي 01934B)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: فاسابن سيناعمالة: فاسابن غازي 377810217/09/90 140 16/09/91أقدمية 20 سنةسمية لعلج 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسابن باديسعمالة: فاس18 نونبر 775386616/09/91 140 16/09/91أقدمية 20 سنةخديجة البدري 02083N)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسابن باديسعمالة: فاسمعركة الدشيرة 203548421/09/83 138 16/09/94أقدمية 20 سنةخالد غرساوي 02083N)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسفخر الدين الرازيعمالة: فاسالكندي 237622117/09/84 136 16/09/92أقدمية 20 سنةحماموش سعيدة 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسلل فاطمة الزهراءعمالة: فاسأبو هريرة 707588216/09/92 136 16/09/92أقدمية 20 سنةزهور مبتسم 01926T)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: فاسضيعة بن عبداعمالة: فاسم عبده 205635221/09/83 134 16/09/95أقدمية 20 سنةبوشتى الحسوني 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيعمالة: فاسابن نفيس 664120217/09/79 134 16/09/96أقدمية 20 سنةبلخير بوكنيكات 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسإمام مسلمعمالة: فاسأناس بن مالك 205454221/09/83 130 16/09/96أقدمية 20 سنةعبدالنبي بويوسف 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسعوينت الحجاج التانيةعمالة: فاسحي الشهداء 8468421006/10/94 128 21/09/15أقدمية 20 سنةبشرى سقاط 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالزلقةعمالة: فاسالقدس 303049116/09/87 126 16/09/97أقدمية 20 سنةم بدوي 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسأبي بكر الرازي 172175916/09/82 124 16/09/95أقدمية 20 سنةحسن شخاوي 01959Dمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسم عبده 60048216/09/94 122 07/10/98أقدمية 20 سنةيوسف غازي 01959Dمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبعمالة: فاس شوقي 174755117/09/84 120 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن فليو 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسفخر الدين الرازيعمالة: فاسموحى أوحمو الزياني 351281116/09/89 120 16/09/97أقدمية 20 سنةالكارح فاطمة 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - جابر بن حيانعمالة: فاس شوقي

تمارة
778133216/09/95 120 16/09/96أقدمية 20 سنةفتيحة مطالب 01317F)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: فاسعلي ابن أبي طالبعمالة: فاسالمنصور الذهبي 62888516/09/95 116 16/09/97أقدمية 20 سنةريشة حكيمة 25066V)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسجمال الدين الفغانيعمالة: فاسسخينات 665314217/09/79 116 05/09/03إلتحاق بالزوجةعمر مير 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسإمام مسلمعمالة: فاسالخوارزمي 707640616/09/92 116 اسماعلي علوي 

خديجة
16/09/98أقدمية 20 سنة 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي علل بن عبد اعمالة: فاسالجيللي بناني

الحسني
1158989116/09/99 116 06/09/00أقدمية 12 سنةابتهاج رديف 26385D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: فاسالشارةعمالة: فاسابن الرومي 58757516/09/94 112 02/09/09أقدمية 20 سنةمؤدن عبد اللطيف 02088U)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاساولد الطيب السفلىعمالة: فاسعبد الهادي بوطالب 288200516/09/86 112 16/09/98أقدمية 20 سنةمصطفى النعماني 01960Eمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيعمالة: فاسم عبده 737678316/09/93 112 24/09/98أقدمية 20 سنة حجوبي زكية 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: المضيق - العهد الجديدعمالة: فاسعثمان بن عفان

الفنيدق
383900117/09/90 96 04/09/02إلتحاق بالزوجفوزية أنفوس 24051S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: فاسابن تيميةعمالة: فاسم عزيز الحبابي 1307236405/09/03 92 26/09/16إلتحاق بالزوجنادية غمري 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسم عبدهعمالة: فاسبلل ابن رباح 357296916/09/89 50 02/09/13إلتحاق بالزوجةرشيد ارتيمي 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالفرابيعمالة: فاسمولي علي الشريف 1045782316/09/96 41 02/09/16إلتحاق بالزوجةالمختار العزوزي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسأولد بوعبيد المركزعمالة: فاسالحسن اليوسي 89224916/09/95 40 02/09/16إلتحاق بالزوجةغريب م 01962Gمزدوجأولد الطيب
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عمالة: فاسبلل ابن رباحعمالة: فاسعمر بن عبد العزيز 707496216/09/92 38 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة شكير 02077G)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسشمس الدين المقدسيعمالة: فاسحليمة السعدية 1263296718/09/02 38 02/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة أبو الحرمة 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاساولد الطيب السفلىعمالة: فاسوادي المخازن 1306698105/09/03 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعزيزة البركي 01960Eمزدوجأولد الطيب

إقليم: إفرانعبد الكريم الخطابيإقليم: إفرانضاية عوا 237441217/09/84 187 16/09/93أقدمية 20 سنةحنيني الحسن 10675C)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانالمام علي بن أبي طالبإقليم: إفرانأيت غانم 240389101/10/83 181 16/09/94أقدمية 20 سنةاحمد لوخناتي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانالمسيرة الخضراءإقليم: إفرانواد مغرة 165731116/09/82 175 16/09/95أقدمية 20 سنةادريس دواحي 10671Y)مزدوجازرو )البلدية

عمالة: فاسابن الروميإقليم: إفرانعين الحنوش 690383116/09/80 173 15/11/03أقدمية 12 سنةم العمراني 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسالسعادةإقليم: إفرانأيت حمو الحجاج 746245316/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةسعيد دمناتي 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: إفرانالخنساءإقليم: إفرانأيت غانم 768428116/09/91 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الرحمان اعمو 10673A)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانمولي الحسن الولإقليم: إفرانتوفصطلت 334666216/09/88 163 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد ا عليوي 10669

W

مزدوجازرو )البلدية(

إقليم: إفرانالخنساءإقليم: إفرانسيدي بلخير أمغاس 380161217/09/90 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد ا أوعمالك 10673A)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانالمام علي بن أبي طالبإقليم: إفرانتابرغازيت 740426116/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنة سيدي م بلمين 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانمولي الحسن الولإقليم: إفرانسيدي بلخير أمغاس 772038116/09/91 163 16/09/97أقدمية 20 سنةسعيد يعقوبي 10669

W

مزدوجازرو )البلدية(

إقليم: إفرانموسى بن نصيرإقليم: إفرانتوفصطلت 56174116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةجبار ميمون 10666T)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانايت عمرو وعليإقليم: إفرانتوفصطلت 61016201/05/97 157 01/05/97أقدمية 20 سنةعزيزي مليكة 10712Tمزدوجتيكريكرة

إقليم: إفرانعبد الكريم الخطابيإقليم: إفرانتوفصطلت 91782116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمصطفى كموس 10675C)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: الحاجبايت حسي وعليإقليم: إفرانعين الحنوش 725522116/09/90 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم عليوان 04161Xمزدوجأيت بوبيدمان
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إقليم: إفرانالخنساءإقليم: إفرانأصاكا 749239216/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الرحيم بوحميدي 10673A)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانالمام علي بن أبي طالبإقليم: إفرانعين أغبال 206282121/09/83 155 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد النبي بقدير 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانالمسيرة الخضراءإقليم: إفرانتوفصطلت 57317316/09/94 154 16/02/98إلتحاق بالزوجةم بناني 10671Y)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانالمام علي بن أبي طالبإقليم: إفرانتابرغازيت 1114992116/09/97 153 16/09/97أقدمية 20 سنة إلهام جلولي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: صفروم/م 16 نونبر-المركزإقليم: إفرانأيت سيدي ميمون 383744817/09/90 151 16/09/99إلتحاق بالزوجةالسكوري عبد الكريم 02346Zمزدوجاغبالو اقورار

إقليم: إفرانعبد الكريم الخطابيإقليم: إفرانتوفصطلت 787025216/09/92 151 16/09/98أقدمية 20 سنةالمصطفى بادو 10675C)مزدوجازرو )البلدية

عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: إفرانأيت غانم 1048415216/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الفتاح باوسار 03902Rمزدوجواد الجديدة

عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: إفرانأيت سيدي ميمون 745537816/09/93 149 06/09/00أقدمية 12 سنةطوبطو م 03885Xمزدوجالدخيسة

إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: إفرانزاوية واد إفران 1047369116/09/96 149 06/09/00أقدمية 12 سنةعزيز حضيري 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: إفرانعبد الكريم الخطابيإقليم: إفرانأصاكا 737979216/09/93 147 16/09/98أقدمية 20 سنةفاطمة اشحيطي 10675C)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانعبد الكريم الخطابيإقليم: إفرانبودرع 1119883116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةرجاء أيت الجاري 10675C)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانالمام علي بن أبي طالبإقليم: إفرانابن بطوطة 391444117/09/90 145 16/09/93أقدمية 20 سنةربيعة وكاد 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة م الخامس الؤلىإقليم: إفرانمولي الحسن الول 861733421/09/83 144 16/09/93أقدمية 20 سنةرشيدة العمراني 05710F)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: إفرانتيزي مولي الحسنإقليم: إفرانعين أغبال 1119860316/09/98 140 06/09/00إلتحاق بالزوجبديعة بشار 10670X)مزدوجازرو )البلدية

عمالة: مكناسايت حسينإقليم: إفرانسيدي بلخير أمغاس 64358516/09/95 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم نوري 04030Eمزدوجأيت ولل

إقليم: إفرانعبد الكريم الخطابيإقليم: إفرانسيدي بلخير أمغاس 1048419216/09/96 138 06/09/00إلتحاق بالزوجةعبد الغني ازكاغ 10675C)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: إفرانأيت حمو الحجاج 1114544116/09/97 138 06/09/00إلتحاق بالزوجلل خديجة الصحراوي 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية
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إقليم: إفرانالخنساءإقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلم 1178423406/09/00 138 06/09/00إلتحاق بالزوجةنبيل محفوظ 10673A)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانعين أغبالإقليم: إفرانزاوية واد إفران 11145321016/09/97 137 04/09/02أقدمية 12 سنةحوسى اشكوكي 10711Sمزدوجتيكريكرة

عمالة: سلمدرسة بلل بن رباحإقليم: إفرانزاوية واد إفران 10484891016/09/96 135 06/09/00أقدمية 12 سنةسميرة فجر 01173Z)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: إفرانالطلسإقليم: إفرانتابرغازيت 1046549116/09/96 133 06/09/03أقدمية 12 سنة حسن فاريسي 10681Jمزدوجعين اللوح

إقليم: إفرانالمسيرة الخضراءإقليم: إفرانسيدي بلخير أمغاس 1119797416/09/98 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةخالد اطرقة 10671Y)مزدوجازرو )البلدية

عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: إفرانالمرابطين 1306431505/09/03 125 عبد الحي الشرقاوي  

السموني
05/09/03أقدمية 12 سنة 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: إفرانالبقريت 1307265105/09/03 125 27/10/03أقدمية 12 سنةنبيلة حداد 03839Xمزدوجوليلي

عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: إفرانالبقريت 1307511105/09/03 125 05/09/03أقدمية 12 سنةحنان جيللي 03839Xمزدوجوليلي

إقليم: إفرانالخنساءإقليم: إفرانبن صميم 718121201/05/97 123 16/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة السكوري 10673A)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلم 646831116/09/96 117 07/09/04أقدمية 12 سنةرشيد بحباح 24486Pمزدوجلقصير

إقليم: إفرانفاطمة الفهريةإقليم: إفرانبوشهدة 1176463106/09/00 115 12/10/05إلتحاق بالزوجنزهة اكريش 10668V)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: إفرانأيت عثمانإقليم: إفرانتابرغازيت 1180126606/09/00 115 10/10/05أقدمية 12 سنة حسن رشايبي 10765Aمزدوجسيدي المخفي

إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: إفرانسنوال 1306757705/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةالكدالي وديع 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: إفرانالمام علي بن أبي طالبإقليم: إفرانبن صميم 1154530116/09/99 105 19/10/06إلتحاق بالزوجمينة شمامدي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: إفرانأيت سيدي ميمون 556831016/09/94 93 05/09/07البوحديوي هشام 02293Sمزدوجكندر سيدي خيار

إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: إفرانسنوال 240353217/09/84 91 09/11/09عريف م 04164Aمزدوجبطيط

إقليم: إفرانموسى بن نصيرإقليم: إفرانالطلس 1264695704/09/02 91 15/09/05إلتحاق بالزوجفدوى بوعديس 10666T)مزدوجازرو )البلدية

205



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلم 1176454506/09/00 84 04/09/07إلتحاق بالزوجاجديرة سهام 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: إفرانبلل بن رباحإقليم: إفرانبوشهدة 1173806106/09/00 79 16/11/09المصباحي عبدالحق 10742Aمزدوجواد إفران

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: إفرانفاطمة الفهرية 1265052104/09/02 78 02/03/12إلتحاق بالزوج لوبنى بوزرماد 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلم 92188216/09/95 77 04/09/12عبد العالي امباركي 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: الحاجبواد الرحى -المركزيةإقليم: إفرانتاسماكت 1114422816/09/97 75 05/09/08حياة كنوف 04139Yمزدوجأيت بورزوين

إقليم: إفرانأصاكاإقليم: إفرانتابرغازيت 3802431017/09/90 73 04/09/12زاين حميد 10748Gمزدوجواد إفران

إقليم: إفرانواد مغرةإقليم: إفرانأيت غانم 1305845418/09/03 71 04/09/12حميد عسيهـو 10715

W

مزدوجتيكريكرة

إقليم: إفرانواد مغرةإقليم: إفرانسيدي بلخير أمغاس 1175166906/09/00 63 06/09/12بوحميد م يوسف 10715

W

مزدوجتيكريكرة

إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: إفرانضاية إفرح 15852811209/12/11 53 04/09/12عائشة كرتي 02355Jمزدوجعين تمكناي

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: إفرانتاسماكت 1682313304/09/12 53 فاطمة الزهراء 

بوموح

04/09/12 03854Nمزدوجمغاصيين

إقليم: إفرانأيت سيدي ميمونإقليم: إفرانضاية إفرح 1114288116/09/97 52 02/09/16عبد الله  بالمختار 10693Xمزدوجضاية عوا

إقليم: إفرانتوفصطلتإقليم: إفرانسنوال 1270024113/09/02 52 02/09/14زواق زهرة 10739Xمزدوجعين اللوح

عمالة: فاسأبو هريرةإقليم: إفرانالبقريت 1585371309/12/11 51 09/12/11إلتحاق بالزوجنادية الناوي 01939G المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: إفرانالبقريت 1582179602/09/10 46 02/09/14لهواري المصطفى 04186Zمزدوجلقصير

إقليم: إفرانخالد بن الوليدإقليم: إفرانالمرابطين 1306136505/09/03 45 بن احمد العلوي م 

يوسف

03/09/13 10720Bمزدوجتيمحضيت

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: إفرانأكدال

تمارة
1405866406/02/08 45 04/09/13أماي عائشة 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الرشيديةواقةإقليم: إفرانبودرع 1681600504/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء عبد اللوي 09658Xمزدوجاغريس السفلي
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عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: إفرانأيت حمو الحجاج 1682682104/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجالبطوبة سارة 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: إفرانبودرع 1681775204/09/12 43 04/09/12اخماري حياة 04164Aمزدوجبطيط

عمالة: مكناسالملإقليم: إفرانتاسماكت 1684112504/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجفدوة أوهنيني 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: إفرانأضاروشإقليم: إفرانأكدال 1265263304/09/02 40 03/09/14الشياحني خديجة 10718Zمزدوجتيكريكرة

إقليم: إفرانأصاكاإقليم: إفرانأكدال 1716855103/09/13 35 03/09/13سعيدة اكاو 10748Gمزدوجواد إفران

إقليم: الحاجببني مطيرإقليم: إفرانالمرابطين 1368598507/09/04 29 04/09/14إلتحاق بالزوجمونية كواح 04135Uمزدوجأيت بورزوين

إقليم: إفرانأيت سيدي ميمونإقليم: إفرانأيت حمو الحجاج 1114158116/09/97 28 02/09/14حياة غراري 10693Xمزدوجضاية عوا

عمالة: مكناسسيدي علي المركزإقليم: إفرانسنوال 17217141102/09/14 28 02/09/16صابحي حكيمة 03858Tمزدوجمغاصيين

إقليم: الحاجببوشرموإقليم: إفرانالبقريت 1681105201/01/12 23 02/09/15إلتحاق بالزوجالبهجة نزهة 04137

W

مزدوجاقدار

إقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلمإقليم: إفرانالبقريت 1581249302/09/10 22 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة نضيري 10685Nمزدوجتيزكيت

إقليم: إفرانابن بطوطةإقليم: إفرانضاية إفرح 1681226701/01/12 22 30/09/15إلتحاق بالزوجكريمة فهمي 10772Hمزدوجسيدي المخفي

عمالة: الرباطأحمد الحنصاليإقليم: إفرانسنوال 1752537302/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجهاجر دريسي 01065G يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلمإقليم: إفرانأكدال 1720706502/09/14 18 02/09/16انجود المرابطي 10685Nمزدوجتيزكيت

إقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلمإقليم: إفرانأكدال 16829951004/09/12 17 06/09/17م امين اليوسفي 10685Nمزدوجتيزكيت

إقليم: إفرانأيت غانمإقليم: إفرانأكدال 1720920702/09/14 17 06/09/17رشيد فيقري 10723Eمزدوجتيمحضيت

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: إفرانضاية إفرح 1720194803/09/14 15 02/09/16إلتحاق بالزوجنجاة  بورقبة 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

إقليم: إفرانضاية إفرحإقليم: إفرانبودرع 1239080706/09/01 14 06/09/16منير رشيد 10698Cمزدوجضاية عوا
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إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: إفرانالسلم 851621116/09/82 7 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشنافة حادة 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

المدرسة البتدائية م عابد إقليم: إفرانعين الحنوش

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1583261305/09/11 7 06/09/17عادل بوينة 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: إفرانسيدي بلخير أمغاسإقليم: إفرانسنوال 1720962502/09/14 7 06/09/17بديعة حشاد 10753Mمزدوجواد إفران

عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: إفرانابن بطوطة 1753545105/09/15 28 05/09/15فتيحة أولبحمى 02012L)المازيغيةجنان الورد )المقاطعة

إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفروم/م 14 غشت-المركز 237406117/09/84 217 عبد العالي   

حماموش
16/09/88أقدمية 20 سنة 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

م/م أيت عيسى 

ولحسن-المركز

إقليم: صفرومدرسة سيدي احمد التادليإقليم: صفرو 176942121/09/83 199 26/09/91أقدمية 20 سنةالحسان صاليح 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة سيدي بوسرغينإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 176965121/09/83 199 16/09/91أقدمية 20 سنةعبدالنور   الزنطار 02262H)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة سيدي بوسرغينإقليم: صفروم/م 11 يناير-المركز 391694117/09/90 199 25/10/91أقدمية 20 سنةأحمد   الضعيف 02262H)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة الداخلةإقليم: صفروم/م 16 نونبر-المركز 383102217/09/90 196 17/09/90إلتحاق بالزوجنادية   عزيزي 02265L)مزدوجصفرو )البلدية

م/م أيت علي 

وبوبكر-المركز

إقليم: صفرومدرسة سيدي بوسرغينإقليم: صفرو 204469121/09/83 193 16/09/92أقدمية 20 سنةم فروق 02262H)مزدوجصفرو )البلدية

 م/م  القاضي 

عياض-المركز

إقليم: صفرومدرسة المام مالكإقليم: صفرو 216989116/09/85 193 01/10/92أقدمية 20 سنةعبد العالي منينة 02271T)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة الداخلةإقليم: صفروم/م 11 يناير-المركز 241179117/09/84 193 عبدالمولى    

البغدادي
16/09/92أقدمية 20 سنة 02265L)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة المام عليإقليم: صفروم/م 11 يناير-المركز 237473417/09/84 189 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد الجليل    الزبيدي 02270S)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركز 204421421/10/83 187 16/09/96أقدمية 20 سنةم اليازغي الزاهر 02272U)مزدوجصفرو )البلدية

م/م أيت عيسى 

ولحسن-المركز

إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفرو 270156316/09/85 187 16/09/93أقدمية 20 سنةادريس    كوش 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

م/م أيت عيسى 

ولحسن-المركز

إقليم: صفرومدرسة المام مالكإقليم: صفرو 270201116/09/85 187 16/09/93أقدمية 20 سنةمنتصر خليد 02271T)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز 354223316/09/89 181 16/09/94أقدمية 20 سنةفريد الجهاري 02272U)مزدوجصفرو )البلدية
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إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفروم/م 14 غشت-المركز 1636531016/09/82 175 16/09/95أقدمية 20 سنةرشيد منينة 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز 174952421/09/83 175 16/09/95أقدمية 20 سنةأضا دي   ا لمفضل 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفروم/م 14 غشت-المركز 175293621/09/83 175 16/09/94أقدمية 20 سنةعيسى     أمزان 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: صفروم/م عين جراح-المركز 237525117/09/84 175 22/09/95أقدمية 20 سنةم   العطف 02275X)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 216877116/09/85 169 16/09/97أقدمية 20 سنةأحمد    بن عاشور 02341Uمزدوجعزابة

إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 380237917/09/90 165 16/09/98أقدمية 20 سنةالمهدي زروقي 02331Hمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

إقليم: صفرومدرسة خالد بن الوليدإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 57399116/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الرحيم   سعيدي 02280C)مزدوجالمنزل )البلدية

عمالة: فاسلل فاطمة الزهراءإقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركز 357391216/09/89 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد ا  بوكورين 01926T)مزدوجأكدال )المقاطعة

م/م أيت عيسى إقليم: صفروم/م العدرج-المركز

ولحسن-المركز

إقليم: صفرو 768472516/09/91 157 16/09/97أقدمية 20 سنةسعيد   دحمان 02298Xمزدوجالعنوصر

إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 3934981021/11/90 153 16/09/97إلتحاق بالزوجعائشة تبوعللت 02341Uمزدوجعزابة

عمالة: فاسالقاضي عياضإقليم: صفرومدرسة المام علي 945808617/09/79 148 25/09/95أقدمية 20 سنةليلة العلم 01951V)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: صفروم/م الكوف-المركز 774390116/09/91 147 16/09/98أقدمية 20 سنةحورية الدقاقي 02275X)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

مدرسة م بن أبي بكر إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركز

اليازغي

إقليم: صفرو 148912228/09/81 145 م                         

لشقر
06/09/02أقدمية 12 سنة 02282E)مزدوجالمنزل )البلدية

 م/م  القاضي 

عياض-المركز

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: صفرو

تمارة
338086116/09/88 145 29/09/01أقدمية 12 سنةاحمد العدلوني 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: صفرومدرسة خالد بن الوليدإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 270325316/09/85 133 04/09/02أقدمية 12 سنةخالد الخاضر 02280C)مزدوجالمنزل )البلدية

عمالة: فاسسخيناتإقليم: صفروم/م القصبة-المركز 769193916/09/91 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعلي   عماري 02045Xمزدوجسيدي حرازم

إقليم: صفرومدرسة المسيرة الخضراءإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 203731121/09/83 132 16/09/00أقدمية 12 سنةاحمد سويفي 02284G)مزدوجرباط الخير )البلدية
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إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م قصيوة-المركز 1119552116/09/98 131 21/12/01إلتحاق بالزوجسمية   الزهاري 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

م/م أيت عيسى إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز

ولحسن-المركز

إقليم: صفرو 58341716/09/94 129 04/10/03أقدمية 12 سنةم     العزيوي 02298Xمزدوجالعنوصر

إقليم: صفروم/م أولد مكودو-المركزإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 741984216/09/93 129 06/09/01أقدمية 12 سنةنجيب  بودرهم 02366

W

مزدوجأولد امكودو

إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفروم/م قصيوة-المركز 390991117/09/90 125 23/09/03أقدمية 12 سنةم    خالدي 02354Hمزدوجعين تمكناي

إقليم: صفروم/م ازكان-المركزإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 1305798826/09/03 125 26/09/03أقدمية 12 سنةزهير  ارمشي 02325Bمزدوجأهل سيدي لحسن

إقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركزإقليم: صفروم/م بني مرورة-المركز 13060361026/09/03 125 26/09/03أقدمية 12 سنةتوفيق    بندحو 04755Tمزدوجسيدي بوبكر

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: صفرومدرسة الزرقطوني

العلوي

عمالة: مكناس 775026116/09/91 124 16/09/96أقدمية 20 سنةنورية  ريحاني 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 60190116/09/94 121 07/09/04أقدمية 12 سنةالمصطفى    المرضي 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

م/م تعاونية وادي إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز

الذهب-المركز

إقليم: صفرو 1308600226/09/03 118 26/09/03إلتحاق بالزوجحسناء    زوبع 02335Mمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركز 1049216116/09/96 117 07/09/04أقدمية 12 سنةرشيد الداودي 02295Uمزدوجالعنوصر

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

عمالة: فاسأبو هريرةإقليم: صفرو 1306740326/09/03 117 26/09/03إلتحاق بالزوجةرضوان الفللي مومن 01939G المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج

إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 775454916/09/91 115 07/09/05أقدمية 12 سنةم يوسفي 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

عمالة: سلمدرسة الكنديإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 1306119126/09/03 115 26/09/03أقدمية 12 سنةرشيد     بن زيران 01203G)مزدوجحصين )المقاطعة

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: صفرو 1307672526/09/03 115 26/09/03أقدمية 12 سنةلبنى   لكزولي 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 833027301/05/97 114 16/09/98أقدمية 20 سنةفتيحة  توتاي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 638241016/09/95 108 07/09/04إلتحاق بالزوجأسماء   وعراب 02421Fمزدوجعين الشكاك

إقليم: صفروم/م عين كبير-المركزإقليم: صفروم/م بني مرورة-المركز 1114308716/09/97 107 07/09/04أقدمية 12 سنةعلي      الشياخي 24315D)مزدوجالمنزل )البلدية
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إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: صفروم/م بني مرورة-المركز 744166816/09/93 105 07/09/05أقدمية 12 سنةاحمد لهبوب 02307Gمزدوجتازوطة

إقليم: صفروم/م 16 نونبر-المركزإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 57474916/09/94 101 07/09/05إلتحاق بالزوجةملوك    الحادقي 02346Zمزدوجاغبالو اقورار

إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 60624716/09/94 99 24/10/11م   لعيون 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية

عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 929821116/09/95 87 30/09/15سعيد    حوود 04069Xمزدوجعين جمعة

مدرسة إغزران 

الجماعاتية

عمالة: مكناسالتنميةإقليم: صفرو 1119649416/09/98 82 25/09/17إلتحاق بالزوجةادريس  زعنون 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: فاسعين البيضاءإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 913141016/09/95 80 06/09/06إلتحاق بالزوجةالمصطفى كيري 02050Cمزدوجعين البيضاء

عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز 735018816/09/93 61 14/11/10إلتحاق بالزوجالعيساتى    بشرى 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفرومدرسة إبن طفيل 706975116/09/92 45 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد الحق  فوزي 02417Bمزدوجعين الشكاك

إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 1269863516/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجسليمة يونس 02275X)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 1368540607/09/04 45 02/09/13إلتحاق بالزوجسميرة قاضي 02317Tمزدوجعزابة

عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركز 11193051116/09/98 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةأحمد اليعقوبي 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: صفرومدرسة المام مسلمإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 1681937104/09/12 43 04/09/12عياد بشرى 02285H)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 1719023203/09/13 38 03/09/13إلتحاق بالزوجبوشرى رشاد 02275X)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

إقليم: صفروم/م 16 نونبر-المركزإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 61167916/09/94 37 06/09/17إلتحاق بالزوجةم العلوي 02346Zمزدوجاغبالو اقورار

م/م أيت عيسى 

ولحسن-المركز

إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفرو 92031616/09/95 37 03/09/13إلتحاق بالزوجةم القلعي 02317Tمزدوجعزابة

إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز 1049083916/09/96 37 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد المالك برزيق 02317Tمزدوجعزابة

إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م سيدي يحيى-المركز 1719195903/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجمديحة السرحاني 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار
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مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 1549693401/01/10 35 03/09/13إلتحاق بالزوجةالناير عبدالهادي 02317Tمزدوجعزابة

مدرسة إغزران 

الجماعاتية

إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: صفرو 1719248403/09/13 35 25/09/17إلتحاق بالزوجنزهة  طايطي 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

مدرسة إغزران 

الجماعاتية

إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: صفرو 1049910816/09/96 32 06/09/17مجدوبي عبدالحق 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

عمالة: فاسم عبدهإقليم: صفرومدرسة المام مسلم 1404718505/09/07 32 05/09/16إلتحاق بالزوجسميرة المتوكل 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفرومدرسة الفارابي 1584661105/09/11 31 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب العباس 02417Bمزدوجعين الشكاك

م/م أيت عيسى إقليم: صفروم/ إشمللن-المركز

ولحسن-المركز

إقليم: صفرو 1718074503/09/13 27 02/09/15إلتحاق بالزوجسميرة الصافي 02298Xمزدوجالعنوصر

إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 1550814801/01/10 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةلوهابي رشيد 02417Bمزدوجعين الشكاك

إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 1550264201/01/10 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد  الحمدوي 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

م/م أيت عيسى إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركز

ولحسن-المركز

إقليم: صفرو 17172321003/09/13 23 06/09/16إلتحاق بالزوجسميرة   بيبي 02298Xمزدوجالعنوصر

إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: صفروم/م دار حقون-المركز 1307935605/09/03 22 08/10/16إلتحاق بالزوجةحسني مؤتمير 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

عمالة: فاسأولد بوعبيد المركزإقليم: صفرو 1172940208/09/00 17 06/09/17إلتحاق بالزوجبهيج ازهور 01962Gمزدوجأولد الطيب

إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 1579754902/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجعفراني أمال 02407Rمزدوجبئر طم طم

مدرسة المسيرة 

الخضراء

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: صفرو 1406912405/09/08 14 02/09/16إلتحاق بالزوجالمنعي فتيحة 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسايت صالحإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 1407521305/09/08 13 28/09/16إلتحاق بالزوجزينب سملل 02053Fمزدوجعين البيضاء

إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 1580991302/09/10 13 02/09/16إلتحاق بالزوجختوش مريم 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

إقليم: صفرومدرسة لقراطشإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 1681333301/01/12 12 06/09/17إلتحاق بالزوجخبوز مريم 02283F)مزدوجالمنزل )البلدية

إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 173545116/09/82 231 05/11/85أقدمية 20 سنةعبد الرحيم ازغيدي 15396J)مزدوجتاونات )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينإقليم: تاوناتم/م  بوكنالة 237455117/09/84 231 17/09/84أقدمية 20 سنةعبد النبي السعيدي 15130V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م  عبد المومن 

الموحدي

عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: تاونات 241473117/09/84 201 26/09/89أقدمية 20 سنةالعلمي رشيدة 01948S)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: مكناسسكينة بنت الحسينإقليم: تاوناتم/م  بني قـرة 861324217/09/84 195 17/09/90أقدمية 20 سنةحكيمة المجدوب 03974U)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسالياسمينإقليم: تاوناتم/م  أسمل 746185216/09/93 187 16/09/93أقدمية 20 سنةمحسن برادة 19183A)مزدوجأكدال )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 237517117/09/84 179 16/09/98أقدمية 20 سنةم الزوبي 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: فاسم الكغاطإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 240822117/09/84 177 16/09/96أقدمية 20 سنةم إبراهيمي 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسابي شعيب الدكاليإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 746223116/09/93 177 16/09/93أقدمية 20 سنةعزيز بنحمو 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 707191116/09/92 175 16/09/95أقدمية 20 سنةجواد غندوري 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسأبناء الجيشإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 769795116/09/91 175 16/09/95أقدمية 20 سنةحميد الحايل 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 60090116/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةم الصغير 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسمعركة لهريإقليم: تاوناتم/م  كيسان 60107116/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةعبدالحق براهمي 01956A)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م العشايش 269873116/09/85 173 17/09/98أقدمية 20 سنةقلوبي أحمد 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: فاسالفقيه مكوارإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 775929116/09/91 171 16/09/98أقدمية 20 سنةهواري م 02082M)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 738724116/09/93 167 16/09/95إلتحاق بالزوجةحاتم البريق 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: فاسمعركة بوغافرإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 745334116/09/93 167 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد العلي  حاجيوي 01949T)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 60088116/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد اللطيف الصغير 26764R)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسالدكارات المختلطةإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 59278216/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد ا   سعدوني 01927U)مزدوجأكدال )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: فاسعبدالكريم برشيدإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 63924216/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةنعيمة ابراهمي 02084P)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسعبدالكريم برشيدإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 707474216/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةم بوبريك 02084P)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 724003116/09/92 163 16/09/98أقدمية 20 سنةخالد التازي 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  الفقيه القري 766269216/09/91 163 16/09/98إلتحاق بالزوجونغزة لطيفة 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: المضيق - الفقيه السراجإقليم: تاوناتم/م  الكعدة

الفنيدق
56138116/09/94 161 16/09/98أقدمية 20 سنةم الصغير    مصدق 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 57263116/09/94 161 16/09/98أقدمية 20 سنةم الزامي العدلي 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 57366116/09/94 161 28/09/98أقدمية 20 سنةحميد اليغفوري 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسم عبدهإقليم: تاوناتم/م  القليع 1049435316/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةم زكواغ 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسفاطمة المرنيسيإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 745326116/09/93 159 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الله    العمري 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسأنوالإقليم: تاوناتم/م الشوقر 769004116/09/91 159 16/09/96أقدمية 20 سنةمليكة الفلوحي 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  لكدة 1049492316/09/96 159 عبد الفتاح نقوص 

سجعي
16/09/98أقدمية 20 سنة 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالسندسإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 57035116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةجمال سرور 02127L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تاوناتم/م  بـياضات

ادريس

عمالة: فاس 57840516/09/94 157 12/11/99أقدمية 12 سنةعبدا الحمدوشي 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسأبناء الجيشإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 89096216/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم كاغبوش 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: فاس20 غشتإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 89373116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعزيز العساوي 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسابن باديسإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 91104416/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم امتول 02083N)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تاوناتم/م  أسمل 91156116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةطارق الفوقير 05433E)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 91300316/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد النبي تاج الدين 03965J)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 91354116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالبونصري يوسف 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسابن باديسإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 91623116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةأحمد خرطان 02083N)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسابن زهرإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 91909216/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةرشيد بروط 01928V)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: فاسم الزرقطونيإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 397749416/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الحق   العزوزي 01931Y)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  الدكان 707967116/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم سحمي 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 1044119116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالشرقاوي لعويني 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة

العلوي

عمالة: مكناس 1044478216/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةادريس الخاطبي 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 1045042216/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالراضي الكامح 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: فاسضيعة بن عبداإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 1045967516/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالمعتصم حميد 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: مكناسالمهدي بن تومرت ويسلنإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 1047445116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعزيز خاتير 22647R)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: فاسضيعة بن عبداإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 10476561016/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالحق الشرع 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسعبد الكريم بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 1048192416/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةسعيد نشيط 26603R)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسمعركة الدشيرةإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 1048725516/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم    بريش 01996U)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسمعركة لهريإقليم: تاوناتم/م  زكوورة 1048756316/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الفتاح جابري 01956A)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاس20 غشتإقليم: تاوناتم/م  المكمل 1048767516/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةامبارك الزغاري 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسعبد الكريم بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1048770216/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةجمال الفقيه 26603R)مزدوجسايس )المقاطعة

215



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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جماعة التعيين

عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 1049254616/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم الشباني 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسعوينت الحجاج التانيةإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 1049300116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسن الوكيلي 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالونشريسيإقليم: تاوناتم/م  المكمل 1049328216/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد العالي عصفوري 02074D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: تاوناتم/م  المكمل 1049348116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةلحسن الزياني 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسطه حسينإقليم: تاوناتم/م  مساسة 91109116/09/95 155 19/11/99أقدمية 12 سنةالحسن الدراوي 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسطه حسينإقليم: تاوناتم/م  حجرية 92384116/09/95 155 16/09/99أقدمية 12 سنةمحجوب   بنطلحة 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالونشريسيإقليم: تاوناتم/م  الدكان 55807516/09/94 153 16/09/97أقدمية 20 سنةإدريس نجيم 02074D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 587541016/09/94 153 16/09/00أقدمية 12 سنةخالد مرزوكي 25562Jمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 63881116/09/95 153 16/09/98أقدمية 20 سنةنزهة بنساسي 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: تاوناتم/م الخيايطة

الضرير

عمالة: فاس 787093116/09/92 153 16/09/98أقدمية 20 سنةالوردي الطيب 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 1046921416/09/96 153 16/09/99أقدمية 12 سنةمراد   العبديوي 03836Uمزدوجواد الجديدة

عمالة: فاسسيبويهإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 1049842216/09/96 153 24/11/99أقدمية 12 سنةعبد الجليل الحمداني 02030F)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة الفرابيإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 60466116/09/94 151 16/09/00أقدمية 12 سنةعبدالرحيم عنبرة 15399M)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 64569116/09/95 151 عبدالرحيم حياني 

شجاع
06/09/00أقدمية 12 سنة 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 897331016/09/95 151 06/09/00أقدمية 12 سنةجمال الهيللي 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

عمالة: فاسالطبريإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 913811116/09/95 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد العزيز العبديوي 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 91405416/09/95 151 05/09/00أقدمية 12 سنةم محرز 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان
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الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تاوناتم/م  بـياضات

ادريس

عمالة: فاس 91984516/09/95 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم المقترن 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: مكناسزوالطإقليم: تاوناتم/م  العزيين 92034516/09/95 151 06/09/00أقدمية 12 سنةسعيد ضريف 03884

W

مزدوجالدخيسة

عمالة: فاسابن الروميإقليم: تاوناتم/م  اولد داود 92272116/09/95 151 06/09/00أقدمية 12 سنةم الحيرش 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسابن تومرتإقليم: تاوناتم/م  عين باردة 7208571116/09/92 151 06/09/01أقدمية 12 سنةم السعيدي 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

عمالة: مكناسبوعسل المركزإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 1044409616/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةفريد الباهي 03845Dمزدوجوليلي

عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 1045045716/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعبدالرحيم طيوري 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  عمارات 10453531016/09/96 151 22/10/99أقدمية 12 سنةعبدا الودي 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: فاسسخيناتإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 1047818316/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةالبكوري كمال 02045Xمزدوجسيدي حرازم

عمالة: فاسالطبريإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 10487461116/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةفؤاد الملياني 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالطبريإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 10490181116/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعزيز فتي 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاس18 نونبرإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 1122579116/09/98 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم مساطي 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 1154042716/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعادل الذهبي 25562Jمزدوجعين الشقف

عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 1119124316/09/98 150 ابتسام علوي 

اسماعيلي
16/09/98إلتحاق بالزوج 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسسخيناتإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 744106216/09/93 149 16/09/01أقدمية 12 سنةالحسن  العطار 02045Xمزدوجسيدي حرازم

إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 1044112216/09/96 149 06/09/00أقدمية 12 سنةعبدو لقصيري 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 1045478216/09/96 149 16/09/00أقدمية 12 سنةعادل صابحي 04129Mمزدوجاقدار

إقليم: سيدي قاسمورغةإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 1046768116/09/96 149 16/09/00أقدمية 12 سنةم العزاوي 24986H)مزدوججرف الملحة )البلدية
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عمالة: فاسالطبريإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 10487381116/09/96 149 16/09/00أقدمية 12 سنةحميد منصور 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالمام الشافعيإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 10489391016/09/96 149 06/09/00أقدمية 12 سنةم مرون 02019U)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 1050418216/09/96 149 06/09/00أقدمية 12 سنةمصطفى وهيب 14783T)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 1119706916/09/98 149 06/09/00أقدمية 12 سنةعادل لخزر 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 91558216/09/95 147 16/09/98أقدمية 20 سنةم رزوق 26764R)مزدوجمكناس )البلدية

زين العابدين الحبيب بن إقليم: تاوناتم/م  حجرية

العباس العلوي

عمالة: مكناس 92183116/09/95 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد العالي بوعزاوي 03799D)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 719491616/09/95 147 23/09/98أقدمية 20 سنةفتيحة ساخي 01960Eمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسمعركة الدشيرةإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1048739416/09/96 147 16/09/00أقدمية 12 سنةحنزاز ادريس 01996U)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسعوينت الحجاج التانيةإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 1048750516/09/96 147 16/09/98أقدمية 20 سنةكجي  عبد العزيز 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  عين باردةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1049258116/09/96 147 16/09/98أقدمية 20 سنةامبارك بنطاهر 15585Pمزدوجالبيبان

عمالة: فاسابن تومرتإقليم: تاوناتم/م  لكدة 1113773516/09/97 147 06/09/00أقدمية 12 سنةالحسن بهلك 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاسفاطمة المرنيسيإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 1119398916/09/98 147 16/11/98أقدمية 20 سنةنوال كنون 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: تاوناتم/م  أزور

الضرير

عمالة: فاس 1119645116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةتوفيق فجال 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالطبريإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 597351016/09/94 145 06/09/00أقدمية 12 سنةم الوعدودي 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسابن نفيسإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 1048093616/09/96 145 06/09/01أقدمية 12 سنةهشام باجو 02027C)مزدوججنان الورد )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى

الطيب

عمالة: فاس 1048812716/09/96 145 17/11/99إلتحاق بالزوجةمسلي مصطفى 26171

W

مزدوجأولد الطيب

عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: تاوناتم/م  الفقيه القري 1049658316/09/96 145 06/09/01أقدمية 12 سنةم الخصواني 04320Vمزدوجعين الصفا
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م/م  عبد المومن 

الموحدي

عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: تاونات 10498721116/09/96 145 13/09/00أقدمية 12 سنةعزوز الملكي 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 1050422716/09/96 145 16/09/00أقدمية 12 سنةم الشقم 03902Rمزدوجواد الجديدة

عمالة: فاسابن الروميإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1052173116/09/97 145 16/09/99إلتحاق بالزوجةم عمراني 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1052928116/09/97 145 06/09/00أقدمية 12 سنةسعيد الناضوري 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 1114253716/09/97 145 06/09/00أقدمية 12 سنةيوسف ترابي 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 1114409916/09/97 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعلء الدين زوهري 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 1114437216/09/97 145 عادل المشيشي 

العلمي
16/09/00أقدمية 12 سنة 04133Sمزدوجاقدار

عمالة: فاسالجولنإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 11192011116/09/98 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعمر البوكنالي 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: تاوناتم/م  لكدة 1119433116/09/98 145 06/09/00أقدمية 12 سنةم حيلمي 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 1119659516/09/98 145 16/09/00أقدمية 12 سنةسميح ناضي 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: تاوناتم/م البراطلة 1119776516/09/98 145 06/09/00أقدمية 12 سنةنور الدين بغاش 04059Lمزدوجعين جمعة

عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 11197811016/09/98 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعبدالحق الرمضاني 03896Jمزدوجواد الجديدة

عمالة: مكناسبوعسل المركزإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 1119792616/09/98 145 10/02/01أقدمية 12 سنةعبد العزيز كريم 03845Dمزدوجوليلي

عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 1119820616/09/98 145 16/09/00أقدمية 12 سنةيوسف تزرين 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 11232891016/09/98 145 06/09/00أقدمية 12 سنةم ادراز 03902Rمزدوجواد الجديدة

إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: تاوناتم/م  عين باردة 1154509816/09/99 145 06/09/10أقدمية 12 سنةخالد المراحي 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: فاس11 ينايرإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 163473116/09/82 144 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالفتاح عميمي 01934B)مزدوجأكدال )المقاطعة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 89742716/09/95 143 16/09/99أقدمية 12 سنةالحسين امهاوش 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: فاسأبي حيان التوحيدىإقليم: تاوناتفج النادر 739084116/09/93 143 16/09/00إلتحاق بالزوجةأحمد عمراني زريفي 02023Y)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسالوحدةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1044685216/09/96 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةخالد يوسفي 04014M)مزدوجتولل )البلدية

عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 1049403216/09/96 143 16/09/00أقدمية 12 سنةعمر نبالي 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 1049858716/09/96 143 23/09/02أقدمية 12 سنةم العمراني 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسالطبريإقليم: تاوناتم/م  اولد داود 1050483316/09/96 143 06/09/00أقدمية 12 سنةإلهام توفيقي 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 11139761116/09/97 143 16/09/01أقدمية 12 سنةم الجرندي 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 11141461116/09/97 143 06/09/01أقدمية 12 سنةسعيد الريفي مطيب 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسالتقدمإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 1114395416/09/97 143 16/09/99إلتحاق بالزوجحياة العافوي 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 11543041016/09/99 143 04/09/01أقدمية 12 سنةمصطفى محتال 02236Eمزدوجعين بوعلي

عمالة: فاسإمام مسلمإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 1119290516/09/98 142 16/09/00إلتحاق بالزوجابتسام اشهبي 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 64266116/09/95 141 16/09/99أقدمية 12 سنةصفية ابريش 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

عمالة: مكناسايت حسينإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 91349716/09/95 141 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد العزيز حموش 04030Eمزدوجأيت ولل

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  عدالة 1049273416/09/96 141 16/09/99أقدمية 12 سنةحميد غنيفل 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناساسماء بنت ابي بكرإقليم: تاوناتم/م  عمارات 1050411716/09/96 141 16/09/99أقدمية 12 سنةطارق لقصير 03824F مولي ادريس زرهون

)البلدية(
مزدوج

مدرسة واد الرمان إقليم: تاوناتم/م ا خللفة

الجماعاتية

عمالة: مكناس 1114343816/09/97 141 16/09/99أقدمية 12 سنةالحزماري سناء 25902Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة: فاسم عبدهإقليم: تاوناتم/م  لكدة 1119348716/09/98 141 16/09/01أقدمية 12 سنةعبدالرحيم شلياح 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة
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عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم/م  المكمل 1154074716/09/99 141 16/09/99أقدمية 12 سنةحنان اجغل 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 1154285216/09/99 141 06/09/01أقدمية 12 سنةم تيال 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 1154438216/09/99 141 16/09/01أقدمية 12 سنةأحمد بوخضايش 03898Lمزدوجواد الجديدة

عمالة: الصخيرات  - ثريا السقاطإقليم: تاوناتم/م  وكواسات

تمارة
1179168306/09/00 141 06/09/02أقدمية 12 سنةنوراليقين حموش 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 57569116/09/94 139 16/09/01أقدمية 12 سنةعبد النبي احمادي 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: فاس20 غشتإقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتون 377808917/09/90 139 26/09/00إلتحاق بالزوجةعبد الحق  البريغلي 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالمتنبيإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 10472481116/09/96 139 محسن مركاوي 

غولي
06/09/01أقدمية 12 سنة 02026B)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 1048758616/09/96 139 04/09/01أقدمية 12 سنةعبدالله الكيحل 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسابن سيناإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 1049027116/09/96 139 04/09/00إلتحاق بالزوجةجمال حراث 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 10495101116/09/96 139 16/09/01أقدمية 12 سنةجمال الروحي 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالطبريإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 1050487116/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةنويني يوسف 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 11140421116/09/97 139 04/09/01أقدمية 12 سنةسهل جرار الوليدي 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م الغوازي

المركز

إقليم: مولي يعقوب 1114082916/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةهشام الفائز 02233Bمزدوجعين بوعلي

إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  الفقيه القري 1114160516/09/97 139 04/09/02أقدمية 12 سنةسعيد الدريسي 04107N)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 11192181116/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةنبيل طويل 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  أزور 1119341516/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم المرنيسي 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 1119420116/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالزياني الحسن 02236Eمزدوجعين بوعلي
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إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1119731816/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم اكريم 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 1119807116/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم الحجيوي 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 11584961116/09/99 139 13/09/01أقدمية 12 سنةالبعوشي عبد الحفيظ 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 349084116/09/89 138 05/09/03إلتحاق بالزوجةعزالدين بوزنيبي 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 56426116/09/94 137 16/09/00إلتحاق بالزوجةعبد السلم العميري 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: تاوناتم/م  بوعرام

الضرير

عمالة: فاس 11139941016/09/97 137 16/09/00إلتحاق بالزوجةيونس فحفوحي 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسسيبويهإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 11140541016/09/97 137 04/09/02أقدمية 12 سنةرشيد دعنون 02030F)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 1119211216/09/98 137 04/09/02أقدمية 12 سنةعزيز الكافي 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالجولنإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 11192231116/09/98 137 06/09/02أقدمية 12 سنةادريس حنبالي 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 1119782216/09/98 137 06/09/00إلتحاق بالزوجةكريم لوكيلي 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسالقدسإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 1154521616/09/99 137 15/10/00أقدمية 12 سنةسناء الشافعي 18444X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالفقيه مكوارإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1174031406/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجابتسام البداوي 02082M)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: مكناسالوحدةإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 1046221116/09/96 136 16/09/00إلتحاق بالزوجةادريس الشبيهي 04014M)مزدوجتولل )البلدية

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 89091616/09/95 135 16/09/01أقدمية 12 سنةرشيد دعباز 24486Pمزدوجلقصير

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 1052547216/09/97 135 06/09/00أقدمية 12 سنةزاهي جميلة 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 1114344916/09/97 135 16/09/00أقدمية 12 سنةفاطمة قلعي 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 1119393116/09/98 135 06/09/00أقدمية 12 سنةسيدي م البقالي 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة
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عمالة: فاسسخيناتإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 11194371016/09/98 135 16/09/02أقدمية 12 سنةفريد زروال 02045Xمزدوجسيدي حرازم

مجموعة مدارس اولد إقليم: تاوناتم/م  عين باردة

اسبيطة

عمالة: سل 1153693216/09/99 135 15/09/03أقدمية 12 سنةخالد حاشي 01248Fمزدوجعامر

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 11791641107/09/00 135 07/09/00أقدمية 12 سنةزينب حمي 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: فاسابن زهرإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 1174827806/09/00 134 06/09/01إلتحاق بالزوجفنان زينب 01928V)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 1114105216/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةسناء أبزوز 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

م/م أيت عيسى إقليم: تاوناتم/م البراطلة

ولحسن-المركز

إقليم: صفرو 1114310516/09/97 133 عبد العالي 

الصفصافي
19/09/02أقدمية 12 سنة 02298Xمزدوجالعنوصر

عمالة: فاسأبي بكر الرازيإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 11192671116/09/98 133 04/09/02أقدمية 12 سنةأنس طنشري الوزاني 02025A)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسأبي بكر الرازيإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 1119432916/09/98 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعلوي غيثة 02025A)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 1154032316/09/99 133 16/09/01أقدمية 12 سنةنسرين الدريسي 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالجولنإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 1154100816/09/99 133 06/09/01أقدمية 12 سنةنعيمة العمراني 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 11541351116/09/99 133 06/09/01أقدمية 12 سنةهشام بغوص 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 1154206116/09/99 133 16/09/02أقدمية 12 سنةفريد الدحموني 15745Nمزدوجمزراوة

عمالة: فاسعبد الهادي بوطالبإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 1154225216/09/99 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالحسن الشنتوفي 19540N)مزدوججنان الورد )المقاطعة

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تاوناتم/م  اولد حساين

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1154282316/09/99 133 16/09/01أقدمية 12 سنةهند اكريرح 04853Zمزدوجأورير

عمالة: فاسسخيناتإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 1235893806/09/01 133 16/09/02أقدمية 12 سنةمنير العباسي 02045Xمزدوجسيدي حرازم

عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتم/م  أسمل 1266418204/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةحنان الوركي 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالجولنإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 11140851116/09/97 131 07/09/04أقدمية 12 سنةجمال الدين فحفوح 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة
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عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1174341413/09/00 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةهشام بوردي 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  لكدة 1176290806/09/00 131 04/09/01أقدمية 12 سنةالكوزة فاطمة 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1044483516/09/96 129 06/09/01أقدمية 12 سنةفؤاد الوكيلي 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1119835916/09/98 129 16/09/01أقدمية 12 سنةهشام الكايسي 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصير 385776117/09/90 128 16/11/98أقدمية 20 سنةكوب عبدالرحيم 05720Sمزدوجالعوامرة

إقليم: صفروم/م أيت علي وبوبكر-المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1114248816/09/97 127 06/09/03أقدمية 12 سنةالعابدي العلوي رشيد 02420Eمزدوجعين الشكاك

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م  الرصمة

المركز

إقليم: مولي يعقوب 12359141006/09/01 127 05/09/03أقدمية 12 سنةرشيد العدناني 02233Bمزدوجعين بوعلي

عمالة: فاسضيعة بن عبداإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 1238564106/09/01 127 06/09/02إلتحاق بالزوجةعزالدين مجاهد 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت

تمارة
1305714205/09/03 125 05/09/03أقدمية 12 سنةحسام علمي مرنيسي 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 1154247216/09/99 124 عبدالغني البوزيدي 

الشيخي
16/09/02إلتحاق بالزوجة 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: فاسخالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 1178177306/09/00 124 04/09/02إلتحاق بالزوجةعمر كلتيها 02091X)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

م/م أيت عيسى إقليم: تاوناتم/م البراطلة

ولحسن-المركز

إقليم: صفرو 1114259516/09/97 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالحسين بلوز 02298Xمزدوجالعنوصر

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: تاوناتم/م  بوكنالة

تمارة
1236170106/09/01 123 04/09/02أقدمية 12 سنةعبدالرفيع الكمراوي 23104Mمزدوجمرس الخير

عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: تاوناتم/م  عدالة 1237091106/09/01 123 04/09/02أقدمية 12 سنةبوثينا كرواني 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 1238734506/09/01 123 06/09/02أقدمية 12 سنةم نهاري 04148Hمزدوجأيت حرز ا

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 1236271706/09/01 121 07/09/04أقدمية 12 سنةبشرى الهندي 03908Xمزدوجمهاية

إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 1266109104/09/02 121 04/09/04أقدمية 12 سنةرضوان الكحلوي 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان
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عمالة: فاسالركإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 1173384606/09/00 119 05/09/03إلتحاق بالزوجبوعلم سمية 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 1177400106/09/00 119 06/09/04أقدمية 12 سنةفتيحة ابراهيمي 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

عمالة: فاسالركإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 1178416806/09/00 118 04/09/03إلتحاق بالزوجةحاتم محسني 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 1154051416/09/99 117 05/09/03إلتحاق بالزوجوفاءالمسعودي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 1176240706/09/00 117 16/09/03أقدمية 12 سنةإحسان الخنشوفي 24486Pمزدوجلقصير

م/م أيت عيسى إقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود

ولحسن-المركز

إقليم: صفرو 1263395704/09/02 117 07/09/04أقدمية 12 سنةكريم اغبال 02298Xمزدوجالعنوصر

إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 1266663904/09/02 117 05/09/03أقدمية 12 سنةم الزكاري 15745Nمزدوجمزراوة

عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: تاونات م/م بوعروس

تمارة
1119585116/09/98 116 03/09/03إلتحاق بالزوجةكمال بوعجول 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  مشكور 92984316/09/95 115 07/09/05أقدمية 12 سنةلحلو م 15745Nمزدوجمزراوة

إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م  الولجة 1119246116/09/98 115 23/11/04أقدمية 12 سنةعبدالغاني العزيز 02227Vمزدوجعين بوعلي

عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 1155734216/09/99 115 05/09/06إلتحاق بالزوجاحلم العماري 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 1178458506/09/00 115 06/09/05أقدمية 12 سنةمحسن كمال 03910Zمزدوجمهاية

عمالة: سلمدرسة إبن زاكورإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 1236999906/09/01 115 07/09/05أقدمية 12 سنةم فرجي 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  كلز 1306051605/09/03 113 07/09/05أقدمية 12 سنةلطيفة بنغانم 03910Zمزدوجمهاية

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة 1180771306/09/00 111 06/09/06أقدمية 12 سنةم المالولي 03854Nمزدوجمغاصيين

عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 60071316/09/94 109 12/10/11م رزوقي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1119697916/09/98 109 21/09/16أحمد بنجغيدة 04220Lمزدوجرأس اجري

225



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 1177867406/09/00 109 06/09/05أقدمية 12 سنةبوجمعة كويزة 02176Pمزدوجلعجاجرة

إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 1264750204/09/02 109 07/09/08بوشيت م 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 1116274116/09/97 107 06/09/00إلتحاق بالزوجربيعة لشير 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 1237125916/09/01 107 16/09/05إلتحاق بالزوجتورية غوتان 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 1237862206/09/01 104 10/10/08إلتحاق بالزوجحسناء خرميش 02163Aمزدوجعين الشقف

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: تاوناتم/م البراطلة

الروضة-المركز

إقليم: صفرو 1119607816/09/98 103 06/09/10م سمير 02290Nمزدوجكندر سيدي خيار

عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 62962716/09/95 102 11/10/10إلتحاق بالزوجةم المين الدرقاوي 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتمدرسة الفرابي 391786117/09/90 102 17/10/11بديعة عبدالوي 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزإقليم: تاوناتم/م  مشكور 1235247613/09/01 101 07/09/05إلتحاق بالزوجةيونس بوجمعوي 04021Vمزدوجدار أم السلطان

إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 12643041004/09/02 101 06/09/06أقدمية 12 سنةبلعزي الجللي 02038Pمزدوجعين قنصرة

عمالة: فاسابن سيناإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 1267865204/09/02 101 05/09/08إلتحاق بالزوجبشرى لغزيوي 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسزوالةإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 1269970204/09/02 101 06/10/10سهام زروالي معقول 03906Vمزدوجمهاية

إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 1306738205/09/03 101 05/09/08يونس الفزازي 04209Zمزدوججحجوح

إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 707042116/09/92 100 03/09/14عبدالمنعم التويمر 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 1114202116/09/97 99 الملياني فاطمة 

الزهراء
01/09/05أقدمية 12 سنة 03905Uمزدوجمهاية

إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 1119316216/09/98 99 06/09/06أقدمية 12 سنةعبد المغيث اللبي 02235Dمزدوجعين بوعلي

إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 11738241006/09/00 99 19/09/07هند المجاور 02038Pمزدوجعين قنصرة
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إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1175657706/09/00 99 06/09/09حنان الحاجي 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 1235649106/09/01 99 06/09/06أقدمية 12 سنةالشكاك أسماء 02038Pمزدوجعين قنصرة

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م  عين معطوف

المركز

إقليم: مولي يعقوب 1307763105/09/03 99 05/09/07إلتحاق بالزوجندى الوارتي 02233Bمزدوجعين بوعلي

إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1368370307/09/04 99 05/09/07زينب كنوس 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1114410716/09/97 97 06/09/08لحرش م 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م  الولجة 1266055604/09/02 97 05/09/08الحومة ويديان 02293Sمزدوجكندر سيدي خيار

عمالة مقاطعات الدار سيدي م بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  البريدية

البيضاء أنفا
1305877105/09/03 97 06/09/06أقدمية 12 سنةفاطمة الزهراء باعلي 01436K)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة: الميةالحسنيةإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 1267522204/10/02 96 29/10/09إلتحاق بالزوجحنان اجريد 01882V)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتم/م  الدكان 1307600205/09/03 95 05/09/08م الخميمر 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 1307659305/09/03 95 05/09/08فاطمة لشهب 02191Fمزدوجلعجاجرة

عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 1307954105/09/03 95 05/09/08مجاهد نوال 04038Nمزدوجعين جمعة

إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 787031116/09/92 94 02/09/16رشيد المسباحي 15809Hمزدوجواد الجمعة

عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 1177530306/09/00 93 03/09/13توفيق لحميدي 03905Uمزدوجمهاية

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 1237399506/09/01 93 05/09/07إبراهيم   حسوني 03908Xمزدوجمهاية

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1238714206/09/01 93 05/09/07إلتحاق بالزوجسناء ناصح 25562Jمزدوجعين الشقف

إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م الشوقر 1239149106/09/01 93 02/09/10م أربوج 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 1367488107/09/04 93 الحجامي فاطمة 

الزهراء

05/09/08 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتمدرسة البويض.كم 1401411101/01/06 93 01/01/06أقدمية 12 سنةعبد العالي   البوطي 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتمدرسة الفرابي 385654117/09/90 92 02/09/16السعدية الزاير 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاوناتمدرسة اولد بلغالي.كم 1154456616/09/99 92 17/10/11طارق بودنيبي 24486Pمزدوجلقصير

عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1266164216/09/02 92 21/09/16إلتحاق بالزوجةم الخمالي 03893Fمزدوجالدخيسة

إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 12381141012/09/01 91 03/09/13نور الدين لمرابط 15805Dمزدوجواد الجمعة

إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 1265542116/09/02 91 06/09/06أقدمية 12 سنةسميرة العدولي 02176Pمزدوجلعجاجرة

إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 1400996107/09/05 91 05/09/08صويدق يوسف 02354Hمزدوجعين تمكناي

عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1114550116/09/97 89 16/09/15عبد الرحيم هرام 03839Xمزدوجوليلي

إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: تاوناتم/م  عمارات 1264334804/09/02 89 04/09/13نعيمة بالحاج 21187Dمزدوجأيت بورزوين

إقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركزإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 1264868804/09/02 89 05/09/11عدلة بوجملة 02221Nمزدوجالوادين

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 13064491005/09/03 89 02/09/10إلتحاق بالزوجرجاء الشقوندة 01960Eمزدوجأولد الطيب

إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركزإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 1306918605/09/03 89 02/09/09المبشور لبنى 02228

W

مزدوجعين بوعلي

عمالة: فاسايت صالحإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 1049912716/09/96 87 02/09/14إلتحاق بالزوجةنور الدين العيادي 02053Fمزدوجعين البيضاء

عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: تاوناتمدرسة البويض.كم 1401412201/01/06 86 01/01/06إلتحاق بالزوجةدحمان البوطي 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 1238576206/09/01 85 02/09/10عادل مومن 02182

W

مزدوجلعجاجرة

إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 1265383404/09/02 85 05/09/08الدهباجي ياسين 02293Sمزدوجكندر سيدي خيار

إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 1368862220/09/04 85 05/09/08العثماني سعيد 15741Jمزدوجارغيوة
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إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 1399203807/09/05 85 02/09/09 امحيوح اسماء 02227Vمزدوجعين بوعلي

عمالة: فاسالجيللي بنانيإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 1405851206/02/08 85 06/02/08إلتحاق بالزوجحكيمة بن  الغفولي 01942K المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 14075041105/09/08 85 05/09/08صندود اسماء 04069Xمزدوجعين جمعة

إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 1407775123/02/09 85 23/02/09اهري م 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركزإقليم: تاوناتم/م  البابة 1548466719/11/08 85 19/11/08عبد الرحيم ورتو 02364Uمزدوجامطرناغة

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: تاوناتم/م  تاينزة

العزيز

عمالة: سل 1548490124/11/08 85 24/11/08عبد السلم طبيش 01224Eمزدوجالسهول

عمالة: فاسابن سيناإقليم: تاوناتمدرسة الفرابي 1269389704/09/02 84 01/10/07إلتحاق بالزوجصفاء الصايك 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسأبي حيان التوحيدىإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 1367803607/09/04 84 05/09/08إلتحاق بالزوجةمحسن جواد 02023Y)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 741885116/09/93 83 03/09/12حسن بتسلي 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 1269922112/09/02 83 05/09/07حنان زمزم 02404Mمزدوجراس تابودة

إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 1306175205/09/03 83 05/09/10المصطفى بوانو 02293Sمزدوجكندر سيدي خيار

إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 1399085107/09/05 83 05/09/08إلتحاق بالزوج افقير سعيدة 04189Cمزدوجلقصير

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 1405286405/09/07 83 05/09/07أمال العطاس 03910Zمزدوجمهاية

عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 1049247316/09/96 82 02/09/16إلتحاق بالزوجةجواد عبودي 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: تاونات 1268394104/09/02 82 15/09/15إلتحاق بالزوجمزيان  بديعة 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(
مزدوج

عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 12351901006/09/01 81 12/10/11إلتحاق بالزوجةأناس بوغاب 02079J)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

 مجموعة مدارس ولجة إقليم: تاوناتم/م  تاينزة

السلطان

عمالة: سل 1548339224/11/08 81 22/02/10بديعة الشعشاعي 01240Xمزدوجالسهول
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إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 1236262605/09/01 80 07/09/14خالد الحمياني 04168Eمزدوجبطيط

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: تاوناتم/م  مشكور 1044624316/09/96 79 28/09/11حجيب قرقب 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: الحاجبالفجرإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 1154460116/09/99 79 05/09/11السايح سعيد 04182Vمزدوجلقصير

إقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1239642706/09/01 79 05/09/11الطياح هـنـد 26061Bمزدوجأيت بوبيدمان

عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 204679421/09/83 77 05/09/11رحالي لحسن 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 1235045406/09/01 77 05/09/11سعيد    برهماني 03910Zمزدوجمهاية

إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركزإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 1550232301/01/10 77 01/01/10م الكرميش 02228

W

مزدوجعين بوعلي

إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م الوحدة 1550869301/01/10 77 01/01/10مزور امينة 02227Vمزدوجعين بوعلي

إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 1582594404/01/10 77 04/01/10منعم أحصاد 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 1119647916/09/98 76 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد المحسن شكري 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسبوجمعة عميرشإقليم: تاوناتم/م  هوارة 1236521606/09/01 76 05/09/08إلتحاق بالزوجةالمجدوب عبدالمجيد 02093Z)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 12640511016/09/02 76 02/09/14لبنى عزام 15454Xمزدوجلولجة

إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 1154267216/09/99 75 05/09/13سعيد الداي 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 1265640404/09/02 75 05/09/08فاطمة العرابي 03910Zمزدوجمهاية

إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 1269921304/09/02 75 05/09/08زمزم بوشرى 02187Bمزدوجلعجاجرة

إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 13068981005/09/03 75 05/09/08لوبني الخنشفي 02313Nمزدوجتازوطة

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 1368552207/09/04 75 05/09/11قزة كوثر 03910Zمزدوجمهاية
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عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 1368821107/09/04 75 05/09/08إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زيان 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 15482771119/11/08 75 19/11/08خديجة عزيزي علوي 12057Eمزدوجالرواشد

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ

نونبر

إقليم: مولي يعقوب 1048834416/09/96 73 04/09/12ادريس الحازم 26284Uمزدوجأولد ميمون

إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 1235027406/09/01 73 04/09/12بنيسف طارق 02191Fمزدوجلعجاجرة

إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 1236941806/09/01 73 04/09/12فاضل ابتسام 02235Dمزدوجعين بوعلي

عمالة: الميةحي المسجدإقليم: تاوناتم/م الشوقر 1306893205/09/03 73 05/09/10الخطروني خالد 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 1307191305/09/03 73 10/10/11فيللي منصف رشيدة 03854Nمزدوجمغاصيين

إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 1308080205/09/03 73 02/09/10بوشرى وافي 02035Lمزدوجعين قنصرة

إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: تاوناتم/م  أسمل 1400112107/09/05 73 05/09/11عز الدين الزهيري 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: تاوناتم/م  عين باردة 1405453305/09/07 73 11/10/11لمساق غزلن 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 12636701112/09/02 72 12/10/11إلتحاق بالزوجةعثمان علوي 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 1266729704/09/02 71 05/09/11بشرى الفريد 02235Dمزدوجعين بوعلي

عمالة: فاسالفقيه م غازيإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 1400864707/09/05 71 02/09/10إلتحاق بالزوج غدواني وئام 02080K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م البراطلة

تامشاشاط

إقليم: الحاجب 1264521104/09/02 70 عبد اللطيف بن 

المداح

02/09/14 25215Gمزدوجتامشاشاط

إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخلإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1307801305/09/03 70 21/09/16المغراني رضوان 11306Nمزدوجالصفاصيف

إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة 1368242107/09/04 70 02/09/14بنموسى عادل 02139Zمزدوجميكس

عمالة: فاسالفرابيإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 13684221007/09/04 70 02/09/09إلتحاق بالزوجمريم حاجيوي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة
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إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 1400054107/09/05 70 02/09/10إلتحاق بالزوجة الراجي طارق 15396J)مزدوجتاونات )البلدية

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 1368282807/09/04 69 06/09/12شهبون كرم 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: تاوناتم/م  أسمل 1406652105/09/08 69 12/10/11رجاء شهابو 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م العزيب 1549266402/09/09 69 05/09/11رجاء ركيعي 02137Xمزدوجميكس

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1550647601/01/10 69 01/01/10إلتحاق بالزوجسميرة اكيدر 01960Eمزدوجأولد الطيب

إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 1580684502/09/10 69 02/09/10فاطمة الراس 02191Fمزدوجلعجاجرة

إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 1581152602/09/10 69 02/09/10مرضي لمياء 02205

W

مزدوجأولد ميمون

إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 1582237602/09/10 69 02/09/10م النميش 02235Dمزدوجعين بوعلي

عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 1181340906/09/00 68 05/09/12إلتحاق بالزوجسلوي كوثر 01959Dمزدوجأولد الطيب

إقليم: الحاجبايت حميإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 1237750706/09/01 68 02/09/16سمير كمال 21857Gمزدوجلقصير

إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م  حجرية 1305585105/09/03 67 02/09/15إلتحاق بالزوجةرشيد اكديد 15396J)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: مكناسكرمتإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 13993481107/09/05 67 02/09/09كريم بالفقير 03849Hمزدوجوليلي

إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 1406632805/09/08 67 فاطمة الزهراء 

شاكري

05/09/10 15677Pمزدوجعين مديونة

إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1548793602/09/09 67 02/09/09حكيمة كرير 02414Yمزدوجبئر طم طم

إقليم: تاوناتمدرسة الفرابيإقليم: تاوناتم/م الشوقر 1399642107/09/05 66 05/09/11إلتحاق بالزوجشليق لطيفة 15399M)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 1549797601/01/10 65 02/09/12مصطفى أخدداش 02369Zمزدوجأولد امكودو

إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد ا 1308326205/09/03 64 06/09/17إلتحاق بالزوجفطومة صباني 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

232



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 1265970104/09/02 63 03/09/13ابراهيم الحمداني 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 1367866707/09/04 63 فاطمة الزهراء 

واسين

14/10/11 02135Vمزدوجميكس

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1405439505/09/07 63 04/09/12الهبوبي  اسمهان 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 236672117/09/84 61 05/09/11حادن   م 04177Pمزدوجلقصير

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 1401469906/09/06 61 05/09/11عبدالمولى م 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1405384205/09/07 61 05/09/11نبيل الحموي 15813Mمزدوجواد الجمعة

عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1405589505/09/07 61 05/09/11عبد الرحمان تمتليني 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 1406675605/09/08 61 05/09/12دود  هدة 04220Lمزدوجرأس اجري

إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1581922202/09/10 61 04/09/12هشام دخيسي 15741Jمزدوجارغيوة

إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: تاوناتم/م  الملعب 1583628405/09/11 61 05/09/11مريم الزهري 02032Hمزدوجعين قنصرة

إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 1585211209/12/11 61 09/12/11الشاوني مليكة 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: تاوناتم /م الخلط 1048721916/09/96 60 02/09/16اقشار م 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

عمالة: فاسمعروف الروصافيإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 1407009505/09/08 60 10/12/09إلتحاق بالزوجفلواتي حنان 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: مكناسالبحتريإقليم: تاوناتم /م الخلط 1182353106/09/01 59 06/09/10إلتحاق بالزوجةم شاكر 03995S)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1368684307/09/04 59 02/09/10هشام الورياكلي امين 02032Hمزدوجعين قنصرة

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 13996211107/09/05 59 02/09/10شنفر يوسف 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 1405322405/09/07 59 02/09/15الوردي مريم 02181Vمزدوجلعجاجرة

233



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 13677241007/09/04 58 02/09/14مجط احمد 02205

W

مزدوجأولد ميمون

عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 1048587116/09/96 57 21/09/16عبد الله دعنون 15288Sمزدوجالعوامة

عمالة: الرباطم بلحسن الوزانيإقليم: تاوناتم/م  هوارة 1265028104/09/02 57 03/09/13إلتحاق بالزوجبوطيب لمياء 01031V)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: تاوناتم/م  لكدة

نونبر

إقليم: مولي يعقوب 1399908107/09/05 57 04/09/12مصطفى القاسمي 26284Uمزدوجأولد ميمون

إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 14017221006/09/06 57 فاطمة الزهراء 

اليرتاوي

06/09/17 02042Uمزدوجعين قنصرة

إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 1406764305/09/08 57 06/09/11فاطمة الحادك 04220Lمزدوجرأس اجري

إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 1581019202/09/10 57 15/10/11إلتحاق بالزوجأسماء  العسري 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: تاوناتم/م  البريدية

بن ياسين

إقليم: العيون 319141416/09/91 56 02/09/16أحمد الزعيم 06450K)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1548419101/12/08 56 02/09/16عبد ا هارم 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتمدرسة اولد بلغالي.كم 1406591605/09/08 54 17/10/11صليحة بيغلفا 04038Nمزدوجعين جمعة

إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 1581772302/09/10 54 06/09/14طارق عمراتي 02182

W

مزدوجلعجاجرة

عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 1582667305/09/11 54 05/09/11إلتحاق بالزوجنادية  عادل 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 1268388204/09/02 53 04/09/12مسعودي حسن 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 1367408107/09/04 53 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الخضر 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 1404498105/09/07 53 05/09/11إلتحاق بالزوجامال عزي 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائيإقليم: تاوناتم/م  العنصر

البرنوصي
1404866205/09/07 53 04/09/12نبيل لحميدي 01704B سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 1407116605/09/08 53 اسماعيلي  عبد 

العزيز

04/09/12 04220Lمزدوجرأس اجري
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عمالة مقاطعات الدار ابن البيطارإقليم: تاوناتم/م  أسمل

البيضاء أنفا
1407411805/09/08 53 04/09/12اوبقلة منعم 01421U)مزدوجأنفا )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 1584535405/09/11 53 03/09/13عماد نافل 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 1683164204/09/12 53 04/09/12فاطمة الزهراء الصقر 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1123484116/09/98 52 05/09/16م نقاش 15502Zمزدوجامكانسة

إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 1405289205/09/07 52 02/09/14البصري هشام 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م سد الساهلة 1549030402/09/09 52 03/09/13إلتحاق بالزوجلمياء الزناسني 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: فاسالفرابيإقليم: تاوناتم/م  زكوورة 1584738105/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجغيدوني    سعاد 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسابراهيم الهلليإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1585384109/12/11 52 09/12/11إلتحاق بالزوجمليكة ركني 03997U)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: مولي يعقوبعين بيضة المركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 1307501205/09/03 51 02/09/14إلتحاق بالزوجةم جباري 02166Dمزدوجعين الشقف

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى

داود

إقليم: تاونات 1399066707/09/05 51 02/09/15 فؤاد عشعاش 26054Uمزدوجأولد داود

عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 1401597906/09/06 51 05/09/11بالحاج حاتم 04069Xمزدوجعين جمعة

إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  أزور 1404561505/09/07 51 05/09/11بوشارب نورالدين 02181Vمزدوجلعجاجرة

إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م الشوقر 1406297405/09/08 51 04/09/12عزيزة علوي 02187Bمزدوجلعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 15823371102/09/10 51 02/09/15عبد الله الطيبي 02198Nمزدوجسيدي داود

إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 1584703605/09/11 51 رحماني فاطمة 

الزهراء

05/09/11 02182

W

مزدوجلعجاجرة

إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  الملعب 1584728105/09/11 51 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الركاد 15797Vمزدوجالبسابسا

عمالة: فاسالفرابيإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 1585301109/12/11 51 09/12/11إلتحاق بالزوجالحسنية ابراهيمي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة
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المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاونات 1047772316/09/96 50 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الرفيع السعيدي 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 1405869106/02/08 50 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية الصحراوي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 1548783102/09/09 50 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان أيت المودن 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1584411305/09/11 50 02/09/14سناء معقول 04061Nمزدوجعين جمعة

إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 1584792705/09/11 50 07/09/14فوزية سعيدي 04164Aمزدوجبطيط

إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 1265778104/09/02 49 البوكيلي االمخوخي 

لطفي
02/09/15إلتحاق بالزوجة 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1549175702/09/09 49 04/09/12الشرواني حكيم 02217Jمزدوجالوادين

إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  عين جنان 1580562202/09/10 49 03/09/13إلتحاق بالزوججهان المقدمي 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 1680818205/09/11 49 03/09/13العمراني أحمد 03873Jمزدوجشرقاوة

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تاوناتم/م  عمارات

ادريس

عمالة: فاس 1263881104/09/02 48 06/09/16إلتحاق بالزوجةيونس أغمان 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 1268000104/09/02 48 02/09/15إلتحاق بالزوجةالعميم  عبد النبي 15454Xمزدوجلولجة

عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 1268396104/09/02 48 02/09/15إلتحاق بالزوجمزيان سمية 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

م/م  عبد المومن 

الموحدي

إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: تاونات 1404003104/09/02 48 15/09/15إلتحاق بالزوججميلة المعزوزي 02164Bمزدوجعين الشقف

إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 1307388805/09/03 47 06/09/17وفاء هجري 15809Hمزدوجواد الجمعة

إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م الشوقر 1405410305/09/07 47 02/09/15عماد حداش 02139Zمزدوجميكس

عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 15838281105/09/11 47 02/09/15نور اليقين الصغيوار 03839Xمزدوجوليلي

عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 1368633807/09/04 46 02/09/15إلتحاق بالزوجلغريسي جهاد 03829L)مزدوجويسلن )البلدية
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إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة 1400983207/09/05 46 02/09/14سلسي عادل 02139Zمزدوجميكس

إقليم: تطوان1بني وسيمإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 1399752907/09/05 45 03/09/13البيتي عبد الرحيم 05588Yمزدوجالسحتريين

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  التقدم 1407242205/09/08 45 06/09/17إلتحاق بالزوجامال لمشمع 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتم/م أغرود 1550199101/01/10 45 04/09/13البكاري يزيد 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 1550272101/01/10 45 03/09/13أكمار الحسان 04197Lمزدوجتامشاشاط

إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  البريدية 15509621001/01/10 45 03/09/13عمر الحمياني 15470Pمزدوجبني سنوس

إقليم: تاوناتم/م العشايشإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 1585037609/12/11 45 03/09/13إلتحاق بالزوجامال الحليسي 15404T)مزدوجتاونات )البلدية

إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 17174661003/09/13 45 03/09/13الشايب ابتسام 02355Jمزدوجعين تمكناي

إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 1717507503/09/13 45 03/09/13بشرى الشموري 02399Gمزدوجاغزران

إقليم: إفرانعين الحنوشإقليم: تاوناتم/م العزيب 1717595303/09/13 45 03/09/13صفاء الشريطي 10688Sمزدوجتيزكيت

إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 1717786103/09/13 45 03/09/13كنزة الهنوش 02355Jمزدوجعين تمكناي

إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 1718043103/09/13 45 03/09/13عزيز النور 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1718898903/09/13 45 03/09/13حياة وعبد الهادي 07875Jمزدوجكيكو

عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 1719233103/09/13 45 03/09/13حبيبة تغزاوي 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 1267610604/09/02 44 02/09/16كروم سعيد 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: تاوناتم/م العشايشإقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد ا 1399547607/09/05 44 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوليف عبد الرحمان 15404T)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 1405131105/09/07 44 02/09/16إلتحاق بالزوجأيجيل تميمونت 03826H)مزدوجويسلن )البلدية
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عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 1407589505/09/08 44 06/09/17إلتحاق بالزوجيعقوبي عائشة 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  غانس 1579877102/09/10 44 02/09/16م أندلوسي 15879Jمزدوجأولد داود

إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 15845991005/09/11 44 02/09/16وهابي فاطمة الزهراء 02224Sمزدوجالوادين

إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 15853661009/12/11 44 02/09/16الحيلي منية 02187Bمزدوجلعجاجرة

عمالة: سل مدرسة المرينيينإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1683814204/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجرشيدة مجاد 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 1683849104/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجهناء مرصاد شاوي 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 15504891001/01/10 43 06/09/13إلتحاق بالزوجفتيحة معزوزي 04180Tمزدوجلقصير

إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 1581954102/09/10 43 02/09/15إلتحاق بالزوجةرشيد العمراوي 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 1682078604/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجمريم بلقاضي 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 1682589604/09/12 43 04/09/12نورى العابد 02181Vمزدوجلعجاجرة

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1682655104/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجمريم العزوزي 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 1684424704/09/12 43 04/09/12اتباتو نادية 15737Eمزدوجارغيوة

إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 1407180105/09/08 42 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة خربوش 15805Dمزدوجواد الجمعة

عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: تاوناتم/م  مساسة 1681038101/01/12 42 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة بريدة 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة الفرابيإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 1549893101/01/10 41 06/09/17إلتحاق بالزوجبديعة العطار 15399M)مزدوجقرية با م )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: تاوناتم/م  كلز 1583011105/09/11 41 06/09/17ياسين بارودي 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1584741205/09/11 41 06/09/17كوتر غيال 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط
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عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: تاوناتم/م  الدكان 1580330102/09/10 40 02/09/14نبيل  الشماخي 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 1583553205/09/11 40 03/09/14حافظ لكحيل 03873Jمزدوجشرقاوة

إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 1583752505/09/11 40 02/09/16عبد الحق المرابط 15460Dمزدوجمولي عبد الكريم

إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1681110101/01/12 40 05/09/16البلغيثي عبدالرحمان 15502Zمزدوجامكانسة

إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 1684496404/09/12 40 02/09/16نصيرة ازعيكر 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 1407367108/09/08 39 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة مطيوط 02236Eمزدوجعين بوعلي

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 1551129101/01/10 39 06/09/17سحيرة خالد 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 15810501002/09/10 39 06/09/17ليلى الزهري 02187Bمزدوجلعجاجرة

عمالة: مكناسالبحتريإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 1582069202/09/10 39 23/09/16إلتحاق بالزوجالصباني امينة 03995S)مزدوجمكناس )البلدية

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تاوناتم/م  الميزاب

ادريس

عمالة: فاس 1585335309/12/11 39 02/09/15إلتحاق بالزوجليلى الموحد 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1681282105/09/11 39 06/09/15احميداني عبد الفتاح 04186Zمزدوجلقصير

إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 1267257102/10/02 38 02/09/14حسينة عبد الواحد 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 1401929106/09/06 38  المهدي صوصي 

علوي

02/09/16 02139Zمزدوجميكس

إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 1407450105/09/08 38 02/09/14او صالح لطيفة 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1407523105/09/08 38 05/09/14إلتحاق بالزوجةم سرحان 15805Dمزدوجواد الجمعة

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان

تامشاشاط

إقليم: الحاجب 15814531002/09/10 38 02/09/14عز الدين الريفي 25215Gمزدوجتامشاشاط

إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 1582093102/09/10 38 02/09/16ابراهيم اكعامر 15748Sمزدوجمزراوة
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إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 1720709202/09/14 38 02/09/14المودني سعاد 02373Dمزدوجأولد امكودو

إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 1721206202/09/14 38 02/09/14كوثر خياطي 02187Bمزدوجلعجاجرة

إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 1401773106/09/06 37 02/09/15إلتحاق بالزوجةهمنان أيوب 15677Pمزدوجعين مديونة

المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: تاونات 1583846805/09/11 37 11/09/14إلتحاق بالزوجنورة الزهراوي 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاس18 نونبرإقليم: تاوناتم/م  القليع 1682458404/09/12 37 02/09/14إلتحاق بالزوجأمينة شيخي 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 1407152105/09/08 36 02/09/15إلتحاق بالزوجسميحة كمو 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 1583110205/09/11 36 21/09/16إلتحاق بالزوجةم بنالطاهر 02173Lمزدوجعين الشقف

إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: تاوناتم /م الخلط 1716695103/09/13 36 06/09/16ادريسية ابورطيب 14822Kمزدوجالخنيشات

عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 1717712503/09/13 36 02/09/16خديجة البدوي 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 14007121207/09/05 35 06/09/17هشام نسيل 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: فاسعبد السلم السباعيإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 1404685705/09/07 35 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر الغازي 02008G)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 1406637705/09/08 35 02/09/15سمية شعو 02148Jمزدوجسبت لوداية

إقليم: تاوناتم/م  عين جنانإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 1406901105/09/08 35 03/09/13عادل الحمودي 15699Nمزدوجبوعادل

إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 15491731002/09/09 35 03/09/13فدوة بعلي 02196Lمزدوجسيدي داود

عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 1581422102/09/10 35 الرايسي فاطمة 

الزهراء

06/09/17 15252Cمزدوجسبت الزينات

عمالة مقاطعات الدار عمر الخيام بناتإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان

البيضاء أنفا
1584227105/09/11 35 05/09/16إلتحاق بالزوجسمية خرباش 01426Z)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 15851191109/12/11 35 02/09/14إلتحاق بالزوجةعلوي إسماعيلي م 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة
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إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1717058503/09/13 35 02/09/15الحسني بقالي 15626Jمزدوجكيسان

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 1717259703/09/13 35 03/09/13عتيقة بوعزة 15801Zمزدوجالبسابسا

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 1717789103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجنصيرة الهواري 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 1718109603/09/13 35 02/09/15الحسن الزروقي 15677Pمزدوجعين مديونة

إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 1718611203/09/13 35 03/09/13غزلن لعوينة 15879Jمزدوجأولد داود

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية

الشق
1719318103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجاسماء يعقوبي 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 1549240602/09/09 34 02/09/15إلتحاق بالزوجبشرى بدر 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  الدكان 1583618705/09/11 34 02/09/16م اللوسي 15905Mمزدوجأولد عياد

إقليم: تاوناتم/م  أولد سلطانإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 1583811405/09/11 34 02/09/16فؤاد السلماني 15899Fمزدوجعين لكداح

إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1680806301/09/11 34 02/09/16ادهمي ادريس 04197Lمزدوجتامشاشاط

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 1681507502/09/11 34 02/09/14نوال صابون 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 1550940901/01/10 33 02/09/15الزريولي نوال 15741Jمزدوجارغيوة

عمالة: مكناسكرمتإقليم: تاوناتم/م  اولد داود 17186711103/09/13 33 06/09/17بوشرة معيوفي 03849Hمزدوجوليلي

إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  الولجة 1719014103/09/13 33 06/09/17يسين قسمي 02390Xمزدوجاغزران

عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 1582899305/09/11 32 06/09/17إلتحاق بالزوجةعز الدين اغمير 01963Hمزدوجأولد الطيب

إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 1720937502/09/14 32 02/09/16فاطمة الزهراء غنمي 02207Yمزدوجأولد ميمون

إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 1550670901/01/10 31 22/09/16ادريس  الجماعي 02195Kمزدوجسيدي داود
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إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 1551209501/01/10 31 02/09/15جهاد يتري 02222Pمزدوجالوادين

إقليم: تاوناتم/م العشايشإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 1580438702/09/10 31 06/09/17إلتحاق بالزوجالفزازي  خديجة 15404T)مزدوجتاونات )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1582317102/09/10 31 02/09/15السباعي وفاء 15813Mمزدوجواد الجمعة

إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 1584009905/09/11 31 06/09/17لطيفة هني 15905Mمزدوجأولد عياد

عمالة: فاسم بن الراضي السلويإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 17180251003/09/13 31 02/09/16إلتحاق بالزوج فاطمة الواحدي 02092Y)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: مكناسكرمتإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 1753429802/09/15 31 02/09/15مونية امحتر 03849Hمزدوجوليلي

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  العزيين 1405331205/09/07 30 02/09/15إلتحاق بالزوجإيمان الخي 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  مساسة 1406513805/09/08 30 02/09/16بوشعالة أسماء 15905Mمزدوجأولد عياد

عمالة: مكناسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 691412416/09/80 29 02/09/14إلتحاق بالزوجةحمودة عبد العزيز 03827J)مزدوجويسلن )البلدية

مجموعة مدارس سيدي إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القري

عميرة

عمالة: سل 1681510201/01/12 29 02/09/15عمر السليماني 01222Cمزدوجعامر

عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 17200351002/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجنعيمة بنعبو 01963Hمزدوجأولد الطيب

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 1720348502/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجنبيلة الدقداق 03908Xمزدوجمهاية

عمالة: فاسابن الروميإقليم: تاوناتم/م  المكمل 1721138102/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجسعاد جديدي 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 1584399205/09/11 28 02/09/16عبد القادر محي 15797Vمزدوجالبسابسا

عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 1683098604/09/12 28 15/09/15إلتحاق بالزوجةالناير عبدالخالق 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 1719683102/09/14 28 02/09/14فاطمة أفكار 15702Sمزدوجبوهودة

إقليم: إفرانأيت سيدي ميمونإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 1719805202/09/14 28 02/09/14رحمة أمغار 10693Xمزدوجضاية عوا
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إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 1720236102/09/14 28 02/09/14ابتهاج   بريغل 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 1720363102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجليلى دحيوي 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 1720434102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجفدوى العمري 15745Nمزدوجمزراوة

إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 1720687102/09/14 28 02/09/14المللي لطيفة 15497Uمزدوجامكانسة

إقليم: تاوناتم/م  بوكنالةإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 1720721102/09/14 28 02/09/14نعيمة    العمراني 15674Lمزدوجعين مديونة

إقليم: إفرانأيت غانمإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 17208411102/09/14 28 للة زينب السمعلي 

العلوي

02/09/14 10723Eمزدوجتيمحضيت

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا

البرنوصي
1720954202/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجكرامي زهرة 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 1720961202/09/14 28 02/09/14لطيفة هبري 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 1721305902/09/14 28 02/09/14حليمة   العامري 02196Lمزدوجسيدي داود

إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 1721526102/09/14 28 02/09/16رقية     نغيمة 15815Pمزدوجرأس الواد

إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 1721676102/09/14 28 02/09/14رسمي حجيبة 04165Bمزدوجبطيط

إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 1585385709/12/11 27 06/09/17إلتحاق بالزوجرحيمة الفزازي 15720Lمزدوجالزريزر

إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  الدكان 1682705304/09/12 27 02/09/15البورقادي خالد 02224Sمزدوجالوادين

إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 1683786204/09/12 27 02/09/15مبروك على 15476

W

مزدوجبني سنوس

عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1718019203/09/13 27 02/09/16إلتحاق بالزوجحسناء المجيد 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1718134203/09/13 27 02/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد فروق 02320

W

مزدوجأهل سيدي لحسن

عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 17182531103/09/13 27 02/09/16إلتحاق بالزوجدليلة حموتي 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

243



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 1718718103/09/13 27 02/09/16إلتحاق بالزوجزهراء مسرور 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوناتمدرسة الفرابيإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 1582809105/09/11 26 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة العكيوي 15399M)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1717322103/09/13 26 04/09/16إلتحاق بالزوجزهور بوكرمان 24466Tمزدوجبومية

عمالة: مكناس11 ينايرإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 1717608303/09/13 26 02/09/16إلتحاق بالزوجالجبير عائشة 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  القليع 1718573103/09/13 26 02/09/16لقديحي سعيدة 15497Uمزدوجامكانسة

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 1718865303/09/13 26 02/09/16إلتحاق بالزوجنصلة سكينة 01960Eمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م البراطلة 1719359103/09/13 26 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة زهدار 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: إفرانعين الحنوشإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1269003304/09/02 25 فاطمة الزهراء و 

القايد

06/09/17 10688Sمزدوجتيزكيت

إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: تاوناتم/م  الدكان 1717491403/09/13 25 02/09/15رشيد شبان 08008Dمزدوجالرميلة

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 1717868603/09/13 25 19/09/15المي م سعيد 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  القليع 1718516103/09/13 25 02/09/15عدنان قريشي 15497Uمزدوجامكانسة

إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1719392703/09/13 25 02/09/15عبد العزيز ازواين 15748Sمزدوجمزراوة

عمالة: فاسالمعتمد بن عبادإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 1720052502/09/14 25 02/09/16إلتحاق بالزوجبشرى بندحو 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالفرابيإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 1721768102/09/14 25 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة سعودي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 1753679902/09/15 25 06/09/17هشام ارتيمي 02224Sمزدوجالوادين

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 1406582205/09/08 24 02/09/16بصير فاطمة 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلمإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1406641305/09/08 24 شريفي علوي مولي 

إدريس

05/09/16 10685Nمزدوجتيزكيت
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إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  أزور 1550592501/01/10 24 02/09/16حنشي عمر 15476

W

مزدوجبني سنوس

إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1550673101/01/10 24 02/09/16مجيد جبة 15522

W

مزدوجاغوازي

إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 1580735902/09/10 24 02/09/16فرح اليوسفي 02153Pمزدوجسبت لوداية

إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 1582141902/09/10 24 02/09/16جاوي مجدة 04165Bمزدوجبطيط

إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تاوناتم/م  أسمل 16822461004/09/12 24 02/09/16ليلى بوفتيح 16427Eمزدوجبني افتح

إقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلمإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1717688303/09/13 24 05/09/16البدوي حسن 10685Nمزدوجتيزكيت

إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران 17178331003/09/13 24 02/09/16وديع الكبريتي 02208Zمزدوجأولد ميمون

إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: تاوناتم/م أغرود 17185821203/09/13 24 02/09/16م لخليفى 19395Fمزدوجتامشاشاط

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 17189241203/09/13 24 02/09/16ورغي مريم 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: تاوناتم/م  اولد داودإقليم: تاوناتم/م أغرود 1719302503/09/13 24 02/09/16اسماعيل التزاني 15871Aمزدوجأولد داود

إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: تاوناتم/م  أسمل 1719329503/09/13 24 02/09/16زغبوش سعيد 02376Gمزدوجعدرج

إقليم: صفروم/م بني مرورة-المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 17582601102/09/16 24 02/09/16خديجة تافزة 02385Sمزدوجدار الحمراء

إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1758262302/09/16 24 02/09/16نجية صفور 02208Zمزدوجأولد ميمون

إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزةإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 1758290102/09/16 24 02/09/16الياقوتي عبد الغني 15421Lمزدوجبوشابل

إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 19110231001/01/17 24 عبد العزيز العلمي 

الشنتوفي

06/09/16 15730Xمزدوجاخللفة

إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 1911059101/01/17 24 06/09/16كمال أمغار 15748Sمزدوجمزراوة

إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 1911114601/01/17 24 فاطمة الزهراء 

عثماني

06/09/16 02207Yمزدوجأولد ميمون
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إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 19112961201/01/17 24 06/09/16فاطمة البروحي 02196Lمزدوجسيدي داود

إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 1911386101/01/17 24 06/09/16مصطفى بومعزة 15677Pمزدوجعين مديونة

إقليم: صفروم/م بني مرورة-المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 19114041101/01/17 24 06/09/16سومية بورزيزن 02385Sمزدوجدار الحمراء

إقليم: إفرانتوفصطلتإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 1911459601/01/17 24 06/09/16هدى اشعايبي 10739Xمزدوجعين اللوح

إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: تاوناتم/م  زكوورة 1911472101/01/17 24 06/09/16عبدالهادي شداوي 15626Jمزدوجكيسان

إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: تاوناتم/م الوحدة 1911494801/01/17 24 06/09/16غزلن اشنيكر 08259Bمزدوجأولد عيسى

إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 1911520701/01/17 24 06/09/16ايمان دحمان 11637Yمزدوجأيت اسحاق

إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 1911570101/01/17 24 06/09/16لطيفة الضرضوري 07938Cمزدوجسكورة مداز

إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1911635601/01/17 24 06/09/16لحسن البقالي 15737Eمزدوجارغيوة

إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 1911823701/01/17 24 06/09/16رشيدة العلوي 16300Sمزدوجتادرت

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  أسمل 1911946101/01/17 24 06/09/16عبد العالي اليخليفي 15728Vمزدوجاخللفة

إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 1912032601/01/17 24 06/09/16رضا فحصي 02208Zمزدوجأولد ميمون

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: تاوناتم/م  تزران 1912056401/01/17 24 06/09/16الهام فتحي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: بولمانتغزوتإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 1912089101/01/17 24 06/09/16فاطمة غانم 18441Uمزدوجكيكو

إقليم: إفرانسيدي بلخير أمغاسإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1912091901/01/17 24 06/09/16سارة غنامي 10753Mمزدوجواد إفران

إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 1912123801/01/17 24 06/09/16لوبنا حيزو 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 1912127801/01/17 24 06/09/16هدى حاجي 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب
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المدرسة البتدائية سكينة إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت

بنت الحسين

إقليم: برشيد 1912131101/01/17 24 06/09/16زينب حلوفي 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  أسمل 19121341201/01/17 24 06/09/16سلوى حمدان 02211Cمزدوجأولد ميمون

إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 1912150201/01/17 24 06/09/16عبد الفتاح حمومي 02205

W

مزدوجأولد ميمون

إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1912173401/01/17 24 06/09/16ابتسام حسيكي 02207Yمزدوجأولد ميمون

إقليم: الرشيديةارارةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 1912203301/01/17 24 06/09/16نادية احسايني 09558Nمزدوجالسفلت

إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 1912257301/01/17 24 06/09/16سارة جوهاري 16590Gمزدوجأولد ازباير

إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1912329201/01/17 24 06/09/16عثمان خجرو 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

إقليم: القنيطرةاولد موسى البحارةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 1912371101/01/17 24 06/09/16سعاد كريمي 11108Yمزدوجبحارة أولد عياد

إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 1912392701/01/17 24 06/09/16لمياء لبحر 19395Fمزدوجتامشاشاط

إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 1912452301/01/17 24 06/09/16عائشة لطرش 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 19124541201/01/17 24 06/09/16فاطمة الزهراء لزعر 02195Kمزدوجسيدي داود

إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 1912474801/01/17 24 فاطمة الزهراء 

الولجي

06/09/16 02217Jمزدوجالوادين

إقليم: بولمانانجيل ايت لحسنإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 1912480101/01/17 24 06/09/16سهام اللوزي 07891Bمزدوجانجيل

إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 19125211001/01/17 24 06/09/16فاطمة المرزوقي 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: آسفيأولد بلعسريإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 19126421101/01/17 24 06/09/16حبيبة ناجح 13911Vمزدوجلعمامرة

إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 1912864601/01/17 24 06/09/16حميد سقاط 02217Jمزدوجالوادين

إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران 1913033101/01/17 24 06/09/16لوبنة ازمرو 16605Yمزدوجبوشفاعة
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إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 1550106801/01/10 23 06/09/17رضوان الدهبي 02195Kمزدوجسيدي داود

إقليم: تاوناتم/م العشايشإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 1550140701/01/10 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةأبانا المصطفى 15404T)مزدوجتاونات )البلدية

زين العابدين الحبيب بن إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي

العباس العلوي

عمالة: مكناس 1581322102/09/10 23 05/09/16إلتحاق بالزوجوفاء أوعريب 03799D)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 1717260303/09/13 23 15/09/17نوال بوبشر 14908Dمزدوجباب تيوكا

إقليم: تاوناتم/م العشايشإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 1720519102/09/14 23 02/09/16إلتحاق بالزوجأمينة الفضلي 15404T)مزدوجتاونات )البلدية

عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 1752464102/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجشراد سميحة 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1682708704/09/12 22 02/09/16انوار البوسعادي 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 1719710502/09/14 22 سناء عيساوي 

شعايبي

20/09/16 15801Zمزدوجالبسابسا

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  بني ام 1719849202/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة أرمل 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 1719907102/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجحبيبة أبا م 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 1720504402/09/14 22 02/09/16الخنساء  البكوري 15734Bمزدوجاخللفة

إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م  بني ام 1721301402/09/14 22 02/09/16فوزية العمراني 15455Yمزدوجلولجة

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1721460702/09/14 22 02/09/16اسماء محوش 15801Zمزدوجالبسابسا

إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  البابة 1721943202/09/14 22 06/09/16نعيمة زياد 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

إقليم: الخميساتبريمةإقليم: تاوناتم/م  كيسان 6973861116/09/80 21 02/09/15م البوش 11289Vمزدوجالكنزرة

إقليم: الخميساتسيدي بلقاسمإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 1548907502/09/09 21 02/09/15سهام بوست 11424Sمزدوجمولي إدريس أغبال

إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 1580547802/09/10 21 08/10/15عبد العزيز المليح 02217Jمزدوجالوادين
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إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 15810541102/09/10 21 02/09/15عدنان لخضر 02390Xمزدوجاغزران

إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1581368302/09/10 21 02/09/15لطيفة العمالي 15748Sمزدوجمزراوة

عمالة: فاسأبي بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 1585244209/12/11 21 03/09/15إلتحاق بالزوجةيوسف الخرشف 02015P)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 1682648804/09/12 21 02/09/15كوثر  العطاري 02222Pمزدوجالوادين

إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 1682839604/09/12 21 م الدريسي الحسني 

الزمي

06/09/17 15813Mمزدوجواد الجمعة

إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1683358104/09/12 21 02/09/15حمزة حمودي 15677Pمزدوجعين مديونة

إقليم: إفرانسنوالإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 1752017702/09/15 21 02/09/15وفاء عليوي 10757Sمزدوجواد إفران

إقليم: إفرانسنوالإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 1752427702/09/15 21 02/09/15حنان شعيبي 10757Sمزدوجواد إفران

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 1752652102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجصوفيا الغنيوي 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1752815102/09/15 21 02/09/15حفيظة اليداري 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: إفرانأضاروشإقليم: تاوناتم/م  الملعب 1753240802/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجزينب خزان 10718Zمزدوجتيكريكرة

إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 17533251202/09/15 21 02/09/15زكية السمر 02200Rمزدوجسيدي داود

المدرسة الجماعاتية 

الودكة

إقليم: تاوناتمدرسة المسيرةإقليم: تاونات 1684438104/09/12 20 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام ترى 15400N)مزدوجغفساي )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  اولد داودإقليم: تاوناتم/م  حجرية 1719778102/09/14 19 06/09/17فاطمة علمي 15871Aمزدوجأولد داود

عمالة: فاسالقدسإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 1720506602/09/14 19 06/09/17إلتحاق بالزوجاسية البورقادي 18444X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 1720831102/09/14 19 06/09/17هدى السلمة 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 1752523802/09/15 19 02/09/16إلتحاق بالزوجدهان كوثر 15720Lمزدوجالزريزر

249



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 1752878402/09/15 19 الناشي فاطمة 

الزهراء
20/09/16إلتحاق بالزوج 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

عمالة: فاسايت صالحإقليم: تاونات 1682228804/09/12 18 02/09/15إلتحاق بالزوجبوست ناجية 02053Fمزدوجعين البيضاء

عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 1752127202/09/15 18 02/09/16إلتحاق بالزوجدنيا بغداد 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 17178991203/09/13 17 06/09/17المصموضي مريم 02195Kمزدوجسيدي داود

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 1719925602/09/14 17 06/09/17م المين بغداد 15801Zمزدوجالبسابسا

إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1719950302/09/14 17 06/09/17البقالي سهيل 02207Yمزدوجأولد ميمون

إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 1720634202/09/14 17 06/09/17الصديق الجوني 15816Rمزدوجرأس الواد

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 1721527502/09/14 17 06/09/17مخاص  نية 15801Zمزدوجالبسابسا

عمالة: فاسابن غازيإقليم: تاوناتم/م  الملعب 1910875901/01/17 17 06/09/16إلتحاق بالزوجاعبيزة حورية 02007F)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1911257301/01/17 17 نزهة بنشقرون 

لكريمي
06/09/16إلتحاق بالزوج 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 1911532101/01/17 17 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الداودي 15606Mمزدوجسيدي المخفي

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 1551374301/01/10 16 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية زعــــر 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  اولد داود 1753709102/09/15 16 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية السعيدي 15853Fمزدوجعين عائشة

عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 1911940601/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الوزاني 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: فاسم عبدهإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 1912253501/01/17 16 سناء الريسي 

الجناتي
06/09/16إلتحاق بالزوج 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1549349302/09/09 15 02/09/16إلتحاق بالزوجالتوزاني لطيفة 03885Xمزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 1551023901/01/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجقميشو مينة 03836Uمزدوجواد الجديدة
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عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاوناتم/م  بني قـرة 1551113101/01/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجامل سباعي 02113

W

مزدوجزواغة )المقاطعة(

إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 1580339502/09/10 15 22/09/16إلتحاق بالزوجالعمراني سعاد 02164Bمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 1580981202/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجخنوس سارة 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسبلل ابن رباحإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 1581895502/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة شهبون 02077G)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 1583153105/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةببكريني ابراهيم 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالكنديإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 1717604103/09/13 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةالدويشي عبد الفتاح 01995T)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 1720024202/09/14 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم بن خلوق 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالجولنإقليم: تاوناتم/م  العنصر 17203941102/09/14 15 04/09/16إلتحاق بالزوجحياة الشقرة 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: صفرومدرسة الرياضإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 1720856102/09/14 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةادريس التيجاني 02281D)مزدوجالمنزل )البلدية

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1721050402/09/14 15 05/09/16إلتحاق بالزوجةنورالدين أحديدو 03836Uمزدوجواد الجديدة

إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1721802202/09/14 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةسيبوس اسماعيل 26541Yمزدوجاغزران

عمالة: فاسعائشة أم المؤمنينإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 1753034102/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة الحناوي 01989L)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاس18 نونبرإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 19111201001/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم العيادي 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: مكناسالضحىإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 1911361501/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجنجاة بوجدي 26057Xمزدوجالدخيسة

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  المكمل 19114531101/01/17 15 فاطمة الزهراء 

شهبون
06/09/16إلتحاق بالزوج 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 19116781101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجغزلن الحفيان 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 1911788201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجامينة الواضيح 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة
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عمالة: فاسطه حسينإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 1912102101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجحسنـة كـنـبـدار 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالفرابيإقليم: تاوناتم/م  أسمل 1912191101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوججليلة حرمة 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م العزيب 1912983101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجحنان زعنون 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسايت صالحإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 1548927402/09/09 14 02/09/16إلتحاق بالزوجالهام الشوكي 02053Fمزدوجعين البيضاء

عمالة: فاسبلل ابن رباحإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 1548982402/09/09 14 لمعيرف فاطمة 

الزهراء
02/09/16إلتحاق بالزوج 02077G)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  كيسان 1549950101/01/10 14 02/09/16بنشباكو عزيزة 15497Uمزدوجامكانسة

عمالة: فاسسجلماسةإقليم: تاوناتم/م  البريدية 1550341101/01/10 14 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية المصلوحي 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 1580088202/09/10 14 02/09/16بنطيبي سكينة 15497Uمزدوجامكانسة

إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 1582633105/09/11 14 02/09/16عبد السادي رضى 26364Fمزدوجأيت يدين

إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  لكدة 1582819905/09/11 14 06/09/16علوي عادل 02207Yمزدوجأولد ميمون

عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 1683467404/09/12 14 02/09/16إلتحاق بالزوجاميزار لوبنة 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 1717062203/09/13 14 02/09/16إلتحاق بالزوجبكار نادية 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: تاوناتم/م  الدكان 1717275103/09/13 14 02/09/16خديجة بوديرة 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: إفرانضاية إفرحإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 1717985203/09/13 14 02/09/16إلتحاق بالزوجلطيفة الكدي 10698Cمزدوجضاية عوا

إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 1718101103/09/13 14 02/09/16عبدالصمد الزاكي 15702Sمزدوجبوهودة

إقليم: تاوناتفج النادرإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1718335103/09/13 14 02/09/16حاتم ابن كوار 15414Dمزدوجبوشابل

إقليم: إفرانالبقريتإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1719244703/09/13 14 02/09/16الطيبي م 10776Mمزدوجسيدي المخفي
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إقليم: ميدلتايت موليإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 1758283602/09/16 14 02/09/16مونية مصريب 11925Lمزدوجزايدة

إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 1758286102/09/16 14 02/09/16زكية حماني 15476

W

مزدوجبني سنوس

إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1758287102/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجسعاد مخشون 02354Hمزدوجعين تمكناي

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: تاوناتم/م  إزارة 1758288202/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجقدورى  رجاء 25562Jمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1758292202/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجوئام بنخليفة 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 1758293802/09/16 14 02/09/16يوسف حماني 15734Bمزدوجاخللفة

إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 1910870201/01/17 14 06/09/16سناء عبدوس 15816Rمزدوجرأس الواد

عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 1911191101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمليكة بيو 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 1911225101/01/17 14 06/09/16عز الدين بن الشيخ 15801Zمزدوجالبسابسا

إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  البابة 1911230101/01/17 14 06/09/16كريم بنمنصور 15914Xمزدوجمساسة

إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 1911312101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجنصيرة بوعيش 15408X)مزدوجطهر السوق )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  اولد داودإقليم: تاوناتم/م الوحدة 1911338501/01/17 14 06/09/16عبير بودين 15871Aمزدوجأولد داود

إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 1911381601/01/17 14 06/09/16سارة بولنوار 15470Pمزدوجبني سنوس

عمالة: مكناسعين عرمة المركزإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 1911383501/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجبولحلل زينب 04015Nمزدوجعين عرمة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1911427101/01/17 14 06/09/16م بويا 10987Sمزدوجقصيبية

إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 1911432201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجالهام بوزارا 02417Bمزدوجعين الشكاك

إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 1911463201/01/17 14 06/09/16هناء شقروني 15702Sمزدوجبوهودة
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عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 1911484101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم شياط 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

عمالة: فاسبن زاكورإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 1911488301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسارة  الشيكر 02013M)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار للة أمينةإقليم: تاوناتم/م  أسمل

البيضاء أنفا
1911489101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسعاد شيخي 01446

W

مزدوجالمعاريف )المقاطعة(

إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 1911493201/01/17 14 سكينة الشمانتي 

الهواري

06/09/16 15822Xمزدوجرأس الواد

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 1911514801/01/17 14 06/09/16فاطمة ظافر 15728Vمزدوجاخللفة

إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  أسمل 1911522501/01/17 14 06/09/16فاطمة الدحموني 15616Yمزدوجتمزكانة

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 1911557501/01/17 14 الدريسي البوزيدي 

وجدان

06/09/16 15728Vمزدوجاخللفة

إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 1911565601/01/17 14 06/09/16أحمد الشخيمة 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1911587201/01/17 14 06/09/16فاطمة العدلوني 15685Yمزدوجبني وليد

إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1911640101/01/17 14 06/09/16م البزوي 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

إقليم: الخميساتالملإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1911682501/01/17 14 06/09/16نجلء الحيمر 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  البابة 1911736401/01/17 14 06/09/16إسماعيل المغراوي 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

عمالة: فاسمعركة الدشيرةإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1911737101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجهاجر المحجوبي 01996U)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

المدرسة البتدائية موسى بن إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1911858101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم الفيسي 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1911861601/01/17 14 06/09/16جمال  الكنوني 02390Xمزدوجاغزران

إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  البابة 1911865801/01/17 14 الغازي فاطمة 

الزهراء

06/09/16 02211Cمزدوجأولد ميمون

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 1911904801/01/17 14 06/09/16وفاء الخنشوفي 15728Vمزدوجاخللفة
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إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 1911913601/01/17 14 06/09/16فاطمة المهدي 15861Pمزدوجعين عائشة

إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 1911927701/01/17 14 06/09/16المراحي اكرام 15666Cمزدوجعين مديونة

إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1911972401/01/17 14 06/09/16عبد البار الرجواني 15502Zمزدوجامكانسة

إقليم: تاوناتم/م  أزورإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 1912030301/01/17 14 06/09/16سناء فاهمي 15485Fمزدوجمولي بوشتى

إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  الملعب 1912045201/01/17 14 06/09/16غزلن فرح 15522

W

مزدوجاغوازي

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 1912105501/01/17 14 06/09/16كريمة كعودي 15728Vمزدوجاخللفة

إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 1912120101/01/17 14 06/09/16م حدودة 10985Pمزدوجالصفافعة

إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  البابة 1912176101/01/17 14 06/09/16منعم احديود 15881Lمزدوجبوعروس

إقليم: صفرومدرسة الحنصاليإقليم: تاوناتم/م  زكوورة 1912178401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء همي 02274

W

مزدوجإيموزار كندر )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  اولد داودإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 1912200101/01/17 14 06/09/16ليلى احريفش 15871Aمزدوجأولد داود

إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 1912246101/01/17 14 06/09/16شيماء جقمة 15910Tمزدوجمساسة

إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 1912311201/01/17 14 06/09/16صوفيا قاسي 15889Vمزدوجبوعروس

إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 1912410601/01/17 14 06/09/16الكزولي خولة 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: تاوناتم/م  البابة 1912432101/01/17 14 06/09/16لكريت قاسم 10987Sمزدوجقصيبية

إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 1912502101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسومية مالو 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 1912557301/01/17 14 06/09/16احمد منصوري 16446Aمزدوجطايفة

إقليم: تاوناتفج النادرإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1912572701/01/17 14 06/09/16صباح ميدان 15414Dمزدوجبوشابل
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عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 19126311001/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء نبيل 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1912633301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجآسية نشيط 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 1912723601/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمينة اقصو 11748Uمزدوجالبرج

إقليم: تاوناتم/م بني مطرفإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1912793201/01/17 14 06/09/16سارة ريغو 15442Jمزدوجسيدي العابد

إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 1912848101/01/17 14 06/09/16سلمى سمان 15876Fمزدوجأولد داود

إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1912877801/01/17 14 06/09/16سليمة السكيري 15470Pمزدوجبني سنوس

عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 1912878201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسكينة سيبابو 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1912909101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجشيماء تبعيرت 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: مكناساولد نصير المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 1045367116/09/96 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةم الفلطي 03889Bمزدوجالدخيسة

إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1582171902/09/10 7 06/09/17حفيظ كريزي 15497Uمزدوجامكانسة

عمالة: فاسم عبدهإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد 1584268805/09/11 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةقريوش خالد 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 17203251002/09/14 7 06/09/17الشرع فؤاد 15879Jمزدوجأولد داود

عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: تاوناتم/م  الولجة 17203471002/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةجمال الداج 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 1720750702/09/14 7 06/09/17اليحياوي رضوان 15666Cمزدوجعين مديونة

إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 1721650102/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةخالد اقويقة 16476Hمزدوجامسيلة

إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  أزور 1721942602/09/14 7 06/09/17أناس الزهر 15470Pمزدوجبني سنوس

إقليم: الحسيمةالسوانيإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 1753839802/09/15 18 02/09/15التوزاني عبد الكريم 06628Dالمازيغيةأيت يوسف وعلي
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إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 1911303101/01/17 14 06/09/16رشيد بيجا 07867A)المازيغيةأوطاط الحاج )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويريةإقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف 1911020301/01/17 12 06/09/16الفاطني عبد الرزاق 12465Yالمازيغيةبني وكيل اولد امحاند

إقليم: تازةالشقة المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 288705716/09/86 187 16/09/95أقدمية 20 سنةالمرابط عبدالقادر 16529Rمزدوجباب مرزوقة

عمالة: فاسالسندسإقليم: تازةلملعب المركز 383961117/09/90 185 16/09/95أقدمية 20 سنةعزوز بوكرين 02127L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةبوحلو المركز 356494116/09/89 183 16/09/92إلتحاق بالزوجالمقري لطيفة 16141Uمزدوجالزراردة

إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةعين فندل المركز 236470117/09/84 181 16/09/94أقدمية 20 سنة م روضي 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

عمالة: مكناس11 ينايرإقليم: تازةواد لحمر المركز 745222116/09/93 175 16/09/96أقدمية 20 سنةسعود م 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: تازةمطماطة 270144216/09/85 174 16/09/90أقدمية 20 سنةم ونزار 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

إقليم: تازةتاهلة الجديدةإقليم: تازةلخزانة المركز 288987120/09/86 173 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسين بروخ 16130G)مزدوجتاهلة )البلدية

إقليم: تازةطارق بن زيادإقليم: تازةبوفكران المركز 724253616/09/92 173 16/09/97أقدمية 20 سنةأحمد بوعسرية 16133K)مزدوجتاهلة )البلدية

إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تازةالزراردة 140081116/09/81 172 16/09/90أقدمية 20 سنةحسن حمرود 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: تازةبني علي المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 572881016/09/94 165 16/09/97أقدمية 20 سنةأحمد العدوني 16545Hمزدوجمكناسة الغربية

عمالة: الميةالغزاليإقليم: تازةبئر انزران المركز 743461116/09/93 165 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الكريم هرباج 01895J)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: مكناسالتقدمإقليم: تازةعين الدفالي المركز 91485116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةمصطفى الطاهري 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: تازةالصمامدة المركز 91838116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةالمهري عزيز 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: تازةعين الدفالي المركز 61154916/09/94 161 16/09/98أقدمية 20 سنةبوجمعة قميشو 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

عمالة: فاس20 غشتإقليم: تازةطارق بن زياد 204385421/09/83 160 24/11/89أقدمية 20 سنةعبد العزيز ضوري 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة
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عمالة: فاسمعركة بوغافرإقليم: تازةالسنابل المركز 1049888116/09/96 158 16/09/97إلتحاق بالزوجةنور الدين الهراس 01949T)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاس ابن حنبلإقليم: تازةباب السهام المركز 56186816/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم   شنيفة 19181Y)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلعبد ا كنونإقليم: تازةعين الدفالي المركز 63595116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةبلقاسم وحيد 15132X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: فاسابن سيناإقليم: تازةالدواور المركز 1053308116/09/97 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم اقويبع 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: تازةتلجدوت المركز

البتدائية

عمالة: فاس 1113975116/09/97 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم الصادق 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: تازةاولد عامر المركز 1114876116/09/97 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم بوترفاس 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المرابطينإقليم: تازةأولد حدو المركز

تمارة
1053284116/09/97 153 16/09/99أقدمية 12 سنةالمشيشي رضوان 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(

عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 1046147316/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةلزعر جلل 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 1114072816/09/97 147 06/09/00أقدمية 12 سنةم عروش 02236Eمزدوجعين بوعلي

إقليم: تطوانأزلإقليم: تازةالسنابل المركز 1123527316/09/98 147 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد الحق لهديلي 05621Jمزدوجازل

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةإقليم: تازةأهل بودريس المركز

تمارة
1113647116/09/97 145 06/09/00أقدمية 12 سنةمساعيد نور الدين 26814Vمزدوجصباح

إقليم: صفرومدرسة المسيرة الخضراءإقليم: تازةتيبربارين المركز 1119503116/09/98 145 06/09/00أقدمية 12 سنةالمصطفى الحراق 02284G)مزدوجرباط الخير )البلدية

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تازةخبابة المركز 1175211206/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةفدوى بنيس 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تازةالسنابل المركز 1119222916/09/98 143 16/09/99أقدمية 12 سنةرشيدة فرع 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالطبريإقليم: تازةعين سعيد المركز 1119235316/09/98 143 06/09/01أقدمية 12 سنةقالة رشيد 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: وجدة - أنكادم. طه حسينإقليم: تازةالزراردة 171952316/09/82 142 16/09/96أقدمية 20 سنةالرضي جرندو 04275

W

مزدوجوجدة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: تازةعين الدفالي المركز 1049251116/09/96 141 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الكريم العلجي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تازةتفازة المركز 1180131706/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةم الصايغ 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 1119392516/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد ا شاكر 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالفرابيإقليم: تازةبني حازم المركز 1114143216/09/97 136 16/09/01إلتحاق بالزوجةأحمد المداد 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تازةالدواور المركز 11806101106/09/00 134 16/09/01إلتحاق بالزوجةياسين المتابر 01960Eمزدوجأولد الطيب

عمالة: مكناسابو القاسم الشابيإقليم: تازةمريلو المركز 1159234916/09/99 133 06/09/01إلتحاق بالزوجةسعيد الغفياني 03958B)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تازةالشقة المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 1173780306/09/00 133 06/09/01إلتحاق بالزوجمنية المنصور 16529Rمزدوجباب مرزوقة

عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانإقليم: تازةعين سعيد المركز 1123571416/09/98 132 04/09/02إلتحاق بالزوجبيبي فاطمة 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: تازةتغزراتين المركز 1179332206/09/00 131 13/09/02إلتحاق بالزوجكوكوح ناجية 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تازةبوفكران المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 1266791304/09/02 129 05/09/03أقدمية 12 سنةفليو الحسن 16349Vمزدوجأيت سغروشن

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: تازةالنبابلة المركز 1268039504/09/02 129 05/09/03أقدمية 12 سنةالهيللي نجوى 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 1266409904/09/02 127 06/09/02إلتحاق بالزوجحنان  الوالي 16534

W

مزدوجكلدمان

إقليم: صفرومدرسة لقراطشإقليم: تازةتيبربارين المركز 57330116/09/94 125 07/09/08لحسن السبع 02283F)مزدوجالمنزل )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: تازةالسبت القديم المركز

تمارة
1236415606/09/01 125 04/09/02أقدمية 12 سنةنبيل الكرطوطي 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

 مدرسة م بن الراضي إقليم: تازةالعنصر المركز

السلوي

عمالة: سل 1237096306/09/01 125 04/09/02أقدمية 12 سنةوديع الغفولي 01179F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 1404176205/09/02 125 05/09/02إلتحاق بالزوجةالسغروشني م 16615Jمزدوجغياتة الغربية

عمالة: مكناساسماء بنت ابي بكرإقليم: تازةتاستيت تامركز 1268241708/10/02 123 08/10/02أقدمية 12 سنةرشيد معوش 03824F مولي ادريس زرهون

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 1404173105/09/02 123 05/09/02أقدمية 12 سنةاصغيؤر عبد النبي 16516Bمزدوجباب مرزوقة
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عمالة: فاسابن سيناإقليم: تازةبني فراسن المركز 1265224904/09/02 122 04/09/03إلتحاق بالزوجحنان شليق 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 1159269116/09/99 121 07/09/04أقدمية 12 سنةمصطفى دكداك 16516Bمزدوجباب مرزوقة

عمالة: فاسالشارةإقليم: تازةالزراردة 7496521016/09/93 119 06/09/00إلتحاق بالزوجوفاء السرغيني 02088U)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: تازةالدواور المركز

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1267134104/09/02 119 05/09/03أقدمية 12 سنةبشرى هرماك 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ثريا السقاطإقليم: تازةبوشفاعة المركز

تمارة
1173992106/09/00 117 06/09/03أقدمية 12 سنةاكروح اقبال 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةبوشفاعة المركز 1263330704/09/02 117 07/09/04إلتحاق بالزوجاشميط سعاد 16141Uمزدوجالزراردة

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: تازةالنبابلة المركز 1305454205/09/03 114 11/10/04إلتحاق بالزوجأعبيزة سومية 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 742046216/09/93 113 02/09/10سعيد لشكر 02414Yمزدوجبئر طم طم

عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 1123147416/09/98 109 07/09/04إلتحاق بالزوجفاطمة جصب 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 13686431007/09/04 109 07/09/04إلتحاق بالزوجنادية   لحرش 16533Vمزدوجكلدمان

عمالة مقاطعات عين ابن ثابتإقليم: تازةالمنظر الجميل

السبع الحي الم
62644416/09/95 108 16/09/99أقدمية 12 سنةزينب حسمي 01594G الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: تازةبني مكارة المركز 1267040804/09/02 107 16/09/04أقدمية 12 سنةعزيز حمدون 03839Xمزدوجوليلي

مجموعة مدارس دوار إقليم: تازةأكزناية المركز

الجامع المركزية

عمالة: مراكش 1367952207/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةرجواني دليلة 02795Mمزدوجأولد دليم

عمالة: الميةالوحدةإقليم: تازةالبرارحة المركز 1368006107/09/04 105 06/09/06أقدمية 12 سنة السكاكي سليم 07727Yمزدوجبني يخلف

إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 746857816/09/93 104 14/06/15صويدق  المصطفى 02354Hمزدوجعين تمكناي

عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: تازةباب السبت المركز 1154284316/09/99 103 19/03/10إلتحاق بالزوجبثينة زيان 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تازةتازارين المركز 1267223104/09/02 103 05/09/07الحسن حميمز 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية
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إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 1307380605/09/03 101 05/09/07إلتحاق بالزوجةعلء هندا 16516Bمزدوجباب مرزوقة

إقليم: تازةاللوزإقليم: تازةصاغور المركز 1307566105/09/03 101 07/09/05إلتحاق بالزوجخباش سميرة 16135M)مزدوجاكنول )البلدية

عمالة: الصخيرات  - تامسناإقليم: تازةوادي أمليل

تمارة
390970117/09/90 100 06/09/01أقدمية 12 سنةعزيزة جواهري 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

اولد عبد ا موسى 

المركز

عمالة: مكناسعبد ا كنونإقليم: تازة 1180785806/09/00 100 07/09/05إلتحاق بالزوجمقران رشيدة 03827J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: فاسعين البيضاءإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 1368816307/09/04 97 07/09/07إلتحاق بالزوجسلمى الزرهوني 02050Cمزدوجعين البيضاء

عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: تازةالسعايدة المركز 1052899616/09/97 94 02/09/14العمري م 04065Tمزدوجعين جمعة

إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: تازةبني وردان المركز 1173330506/09/00 93 05/09/07حياة بنمولود 10887Hمزدوجبنمنصور

إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 1405844112/02/08 93                    

لشخم عبدالعالي

12/02/08 16471Cمزدوجامسيلة

عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: تازةكلدمان المركز 1235336606/09/01 90 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة بورمطان 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تازةبوشفاعة المركز 1239703806/09/01 89 05/09/11امال التزاني 03908Xمزدوجمهاية

باب سوق الشجرة 

المركز

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تازة 1265476104/09/02 89 03/09/13الذهبي نورالدين 24486Pمزدوجلقصير

إقليم: تاوريرتبوجدورإقليم: تازةإحموتن المركز 1367641907/09/04 89 07/09/07اليعكوبي عزيز 04447H)مزدوجتاوريرت )البلدية

إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تازةتفازة المركز 1238491106/09/01 87 01/12/08حسن ميرة 02137Xمزدوجميكس

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تازةتاستيت تامركز 1548426201/12/08 85 اسماعيلي علوي 

مولي المصطفى

01/12/08 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 1123506116/09/98 84 02/09/16مراح حسن 16401Bمزدوجالصميعة

إقليم: تازةصاغور المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 1045413116/09/96 81             مصطفى 

افتاتن

02/09/09 26388Gمزدوجاكزناية الجنوبية

عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 1263428404/09/02 81 05/09/11إلتحاق بالزوجأحلل نوال 03982C)مزدوجمكناس )البلدية
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إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تازةالدواور المركز 1367291107/09/04 81 27/10/11إلتحاق بالزوجالدريسية بورويسة 02163Aمزدوجعين الشقف

عمالة: الصخيرات  - م الخامسإقليم: تازةالسنابل المركز

تمارة
1308557205/09/03 79 04/09/12سناء طنيفص 25221Nمزدوجسيدي يحيى زعير

سيدي أحمد زروق 

المركز

عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: تازة 1401528606/09/06 77 04/09/12حسناء أمنزو 04061Nمزدوجعين جمعة

إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 1119491816/09/98 73 03/09/13عتيق التوفيق 02364Uمزدوجامطرناغة

عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تازةمريلو المركز 1406916105/09/08 66 03/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة الورضي 01959Dمزدوجأولد الطيب

إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تازةباب الرملة المركز 1267945204/09/02 65 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمرابط حسن 16565Eمزدوجبني لنث

عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرإقليم: تازةالتوفيق المركز 1368270407/09/04 65 06/09/17اشعايبي عزوز 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 1407206705/09/08 63 02/09/11عتيقة لعوينة 16615Jمزدوجغياتة الغربية

عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 1400703507/09/05 61 06/09/17إيمان نجيم 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

سيدي علي بورقبة 

المركز

إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تازة 1585142609/12/11 61 09/12/11إحســان  بقالــي 15885Rمزدوجبوعروس

إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تازةتاستيت تامركز 1585193209/12/11 61 09/12/11م شاستي 15447Pمزدوجلولجة

إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 1585330609/12/11 61 09/12/11سهام لبوني 02032Hمزدوجعين قنصرة

إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 1585354709/12/11 61 12/01/12مرية الحافظ 02307Gمزدوجتازوطة

عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: تازةباب السهام المركز 1585410109/12/11 61 09/12/11عائشة زقان 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 1680981701/01/12 61             حورية 

بوعزة

01/01/12 02146Gمزدوجسبت لوداية

إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 1268669804/09/02 59 02/09/14إلتحاق بالزوجنجاح سمراء 16524Kمزدوجباب مرزوقة

إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةمريلو المركز 1400931607/09/05 59 04/09/12إلتحاق بالزوجةالسكاكي نوفل 16524Kمزدوجباب مرزوقة
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سيدي علي بورقبة 

المركز

إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازة 1582084902/09/10 59 02/09/10فاطمة فرياط 16387Lمزدوجمطماطة

عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: تازةبني حازم المركز 1407558105/09/08 57 05/09/11اسماء الطيبي 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 1549008702/09/09 57 03/09/12إلتحاق بالزوجوفاء بورفون 16516Bمزدوجباب مرزوقة

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: تازةالسبت القديم المركز 15821331102/09/10 57 29/10/11إلتحاق بالزوجمليكة عواج 03836Uمزدوجواد الجديدة

إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 1582184302/09/10 57 04/09/12جمال الخصاصي 16476Hمزدوجامسيلة

باب سوق الشجرة 

المركز

إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازة 1267278304/09/02 56 02/09/14عزيز إيشر 16387Lمزدوجمطماطة

إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةالتوفيق المركز 14067721005/09/08 56 22/09/16إلتحاق بالزوجفوزية الحمزاوي 16568Hمزدوجبني لنث

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةالميزاب المركز 1406823305/09/08 55 04/09/12إلتحاق بالزوجليندا المكتوم 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 1581946102/09/10 55 24/10/11زبيدة العلوي 16516Bمزدوجباب مرزوقة

إقليم: تازةاولد ازبايرإقليم: تازةمريلو المركز 1405029105/09/07 54 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء  زحاف 16142Vمزدوجأولد ازباير

إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تازةالسعايدة المركز 1585274109/12/11 51 16/01/12سنداني فدوى 02182

W

مزدوجلعجاجرة

إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 1585343209/12/11 51 09/12/11لطيفة صبار 02146Gمزدوجسبت لوداية

إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: تازةأكزناية المركز 1680832101/01/12 51 01/01/12أيت حدو فتيحة 09618Dمزدوجوادي النعام

إقليم: تازةمطماطةإقليم: تازةتنكرارمت المركز 1680873301/01/12 51 01/01/12فاطمة امقران 16140Tمزدوجمطماطة

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: تازةبورد المركز 1681142901/01/12 51 01/01/12الحياني لطيفة 03854Nمزدوجمغاصيين

إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 1585157509/12/11 50 02/09/14م بن الطاهر 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةواد ابروم المركز 1404706905/09/07 49 03/09/13إلتحاق بالزوجالخماس نبيلة 16575Rمزدوجأولد الشريف
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إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةتايناست المركز 1549035402/09/09 49 04/09/12زيطان  لطيفة 16468Zمزدوجامسيلة

المهدي بن تومرت 

المركز

إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازة 1406911105/09/08 48 02/09/16إلتحاق بالزوجالمرضي نعيمة 16141Uمزدوجالزراردة

إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تازةبني خلد المركز 1550798401/01/10 47 02/09/15إلتحاق بالزوجمللي لطيفة 16565Eمزدوجبني لنث

إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةبورد المركز 1581852302/09/10 47 04/09/12مروان برغوت 16387Lمزدوجمطماطة

باب سوق الشجرة 

المركز

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تازة 1681484101/01/12 45 03/09/13إلتحاق بالزوجالزهراء راوراو 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالدواور المركز 1582285202/09/10 44 02/09/14الرحموني غزلن 16602Vمزدوجبوشفاعة

إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 1585233409/12/11 44 02/09/16الحركاني احمد 16613Gمزدوجغياتة الغربية

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةأهل مولة المركز 1682703704/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجالهام البوجاعدي 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 1405050105/09/07 43 02/09/15عبدربه لحسن 16414Rمزدوجالزراردة

إقليم: تازةبساتين اللوز المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 1681573804/09/12 43 04/09/12أعبوض سميرة 16186Tمزدوجاجبارنة

إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 1681796704/09/12 43 04/09/12سمية  الهوز 16606Zمزدوجبوشفاعة

إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالدواور المركز 1682903404/09/12 43 04/09/12كلثوم المالك 16602Vمزدوجبوشفاعة

إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 1684012704/09/12 43 04/09/12نصيري لبنى 16605Yمزدوجبوشفاعة

إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: تازةبشيين المركز 1052854316/09/97 42 02/09/16حميد البقالي 16624Uمزدوجغياتة الغربية

إقليم: بركانالليمونإقليم: تازةمغراوة 14009881015/09/05 42 03/09/13إلتحاق بالزوجاسماعيلي جهان 04411U)مزدوجبركان )البلدية

إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 14066651005/09/08 42 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية شتيوى 16610Dمزدوجغياتة الغربية

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: تازةبئر انزران المركز 1581413202/09/10 42 03/09/13إلتحاق بالزوجزهور  ركادي 16139S)مزدوججرسيف )البلدية
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إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 1580413602/09/10 41 03/09/13إلتحاق بالزوجةهشام البقال 16615Jمزدوجغياتة الغربية

إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 1581582702/09/10 41 03/09/13طانطان عزيز 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 15833761005/09/11 40 03/09/13إلتحاق بالزوجخليصة الدياني 16615Jمزدوجغياتة الغربية

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تازةظهر اللوز المركز 1549018202/09/09 39 02/09/14إلتحاق بالزوجأسماء الخطابي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: تازةبوفكران المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 1549027702/09/09 39 06/09/17الصبار سعاد 16349Vمزدوجأيت سغروشن

إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تازةباب جنان المركز 1585238109/12/11 39 02/09/15الحسني خالد 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

عمالة: فاسبلل ابن رباحإقليم: تازةتاهلة الجديدة 1180773606/09/00 38 فاطمة الزهراء 

المالولي
06/09/17إلتحاق بالزوج 02077G)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 13069071005/09/03 38 02/09/14إلتحاق بالزوجأمينة اللغداس 16524Kمزدوجباب مرزوقة

إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تازةتاستيت تامركز 1720545202/09/14 38 02/09/14الغيور بشرى 15447Pمزدوجلولجة

إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 1720979202/09/14 38 02/09/14مريم هادي 02146Gمزدوجسبت لوداية

إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: تازةأندوف المركز 1721398302/09/14 38 02/09/14خديجة مريغ 19323Cمزدوجلهري

إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تازةسيدي عبد ا المركز 1050436216/09/96 37 06/09/17م أقطبوز 02144Eمزدوجسبت لوداية

إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةالدواور المركز 1581959602/09/10 36 02/09/15فؤاد البحاري 16597Pمزدوجبوحلو

إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: تازةبني ام المركز 1583691105/09/11 35 02/09/14إلتحاق بالزوجكوثر    ا لحسناوي 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةإيار أحدود المركز 1718325703/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجلبنى احرييم 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: تازةخبابة المركز 1718500903/09/13 35 03/09/13نزهة  خراز 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: تازةباب السهام المركز 1718583103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجالخلوفي فاطمة 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

265



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 1583394105/09/11 34 02/09/14كريمة الديوري 16583Zمزدوجأولد ازباير

إقليم: تازةسيدي علي بورقبة المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 1549984101/01/10 33 02/09/15بوعنوز زهرة 16192Zمزدوجسيدي علي بورقبة

إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تازةكاوان المركز 1550695201/01/10 33 06/09/17عامر كرشاح 02195Kمزدوجسيدي داود

إقليم: صفرومدرسة المسيرة الخضراءإقليم: تازةواد لحمر المركز 1550889101/01/10 33 06/09/17م  منسيف 02284G)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تازةعين سعيد المركز 1551119401/01/10 33 06/09/17احمد الصفحي 16560Zمزدوجمكناسة الشرقية

عمالة: المضيق - عقبة بن نافعإقليم: تازةظهر اللوز المركز

الفنيدق
1583614305/09/11 33 02/09/15سهام العساوي 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: تازةلخزانة المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 1681838804/09/12 33 06/09/17امغار الحسن 16360Gمزدوجأيت سغروشن

إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةمريلو المركز 1580032702/09/10 31 02/09/15هند بنعبو 16590Gمزدوجأولد ازباير

إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: تازةخبابة المركز 17522251202/09/15 31 02/09/15للة تورية بن الطالب 02376Gمزدوجعدرج

إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 1585151409/12/11 30 02/09/16عبد المنعم بلة 16535Xمزدوجكلدمان

إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 1681908404/09/12 30 02/09/16السعدية عرود 16442

W

مزدوجطايفة

إقليم: تازةتايناست المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 1682032804/09/12 30 02/09/16جميلة بري 16496Eمزدوجتيناست

إقليم: تازةباب السبت المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 16826721004/09/12 30 02/09/16إلتحاق بالزوجالبنوني فاطمة 16572Mمزدوجبني لنث

إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 1401664605/10/06 29 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم إبراكن 16524Kمزدوجباب مرزوقة

إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تازةواد لحمر المركز 14018311006/09/06 29 06/09/17الكمالي جواد 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةالدواور المركز 1585092705/09/11 29 21/09/16حسن اعبوش 16356Cمزدوجأيت سغروشن

عمالة: فاسمعركة الدشيرةإقليم: تازةأولد حدو المركز 1717904703/09/13 29 02/09/15إلتحاق بالزوجالمزريشي سميرة 01996U)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة
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إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةالزيتونة المركز 1720882302/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجبشرى فلوسة 16141Uمزدوجالزراردة

إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةعين الدفالي المركز 1549711101/01/10 28 02/09/16إلتحاق بالزوجةكتابي عبد الرزاق 16141Uمزدوجالزراردة

إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 1583601705/09/11 28 02/09/16احمد امين اليوسفي 16586Cمزدوجأولد ازباير

إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 1720125702/09/14 28 02/09/14سعيدة بوشفر 16605Yمزدوجبوشفاعة

إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تازةالماعلي المركز 1720244102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجشابلو فاطمة 04603Cمزدوجتنشرفي

عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 1720297102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة شريف 03898Lمزدوجواد الجديدة

عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيإقليم: تازةكهف الغار المركز 1720439602/09/14 28 02/09/14زكية العراج 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 1721210302/09/14 28 الخنوسي فاطمة 

الزهراء
02/09/14إلتحاق بالزوج 02407Rمزدوجبئر طم طم

إقليم: تازةلخزانة المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 1681641404/09/12 27 06/09/17أشميط الهام 16360Gمزدوجأيت سغروشن

مدرسة م بن أبي بكر إقليم: تازةجامع السوق المركز

اليازغي

إقليم: صفرو 1684544604/09/12 27 06/09/17إلتحاق بالزوجةكريم الزوهري 02282E)مزدوجالمنزل )البلدية

إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 1550226101/01/10 25 02/09/15محماد  الفزيقي 16635Fمزدوجبني فراسن

عمالة: مكناسولدة بنت المستكفيإقليم: تازةبوزملن المركز 1549272102/09/09 24 06/09/17إلتحاق بالزوجزكية خريفي 03996T)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 1581415502/09/10 24 02/09/16الرحالي خالد 16590Gمزدوجأولد ازباير

عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تازةاولد ازباير 15835641005/09/11 24 06/09/17إلتحاق بالزوجةم المحجوب 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن عبد ربهإقليم: تازةأهل مولة المركز

السبع الحي الم
1912823101/01/17 24 06/09/16صبري رجاء 01601P)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: تازةالبرارحة المركزإقليم: تازةبني ام المركز 1721290602/09/14 22 02/09/16الخصاصي شريفة 16480Mمزدوجبرارحة

إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 17521181002/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجحورية عزوزي 02295Uمزدوجالعنوصر
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إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةالجالة المركز 1752780202/09/15 21 02/09/15المللي وفاء 16640Lمزدوجبني فراسن

إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 1752814702/09/15 21 02/09/15اليعكوبي حورية 16451Fمزدوجطايفة

إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 1753862302/09/15 21 02/09/15الزعومي فوزية 16650Xمزدوجبني فراسن

إقليم: صفرومدرسة الرياضإقليم: تازةتيبربارين المركز 1721954102/09/14 19 06/09/17إلتحاق بالزوجنجية زبير 02281D)مزدوجالمنزل )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: تازةبني علي المركز 1550852401/01/10 17 06/09/17عمار مطيش 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: تازةمغراوةإقليم: تازةجامع السوق المركز 1719666102/09/14 17 06/09/17ادهمي م 16369Sمزدوجمغراوة

إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 1911951801/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الناصري 16602Vمزدوجبوشفاعة

إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تازةباب مرزوقة المركز 1717249303/09/13 15 06/09/17عبد المومن بوعلم 16414Rمزدوجالزراردة

عمالة: فاسالفرابيإقليم: تازةالشهداء المركز 1911137101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجمونيا عزي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: تازةالشهداء المركز 1911568301/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجسعيذة الديبوني 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: تازةأكزناية المركز 1911836101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجنورة العزوزي 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: تازةأكزناية المركز 1912485101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجليلى معموش 10986Rمزدوجقصيبية

إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 659031417/09/79 14 م نجيب العلوي 

لمراني

05/09/16 16648Vمزدوجبني فراسن

إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةصاغور المركز 1758295902/09/16 14 02/09/16م التالسي 16396

W

مزدوجالصميعة

إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 1911056501/01/17 14 06/09/16مريم أمزيان 16648Vمزدوجبني فراسن

إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 1911103101/01/17 14 06/09/16ابتسام أصبار 16354Aمزدوجأيت سغروشن

إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 1911294201/01/17 14 06/09/16نعيمة برغازي 16396

W

مزدوجالصميعة
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إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: تازةواد النكور المركز 1911416101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجهدى بطاهير 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: تازةواد ابروم المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 1911593101/01/17 14 06/09/16سهام العلوى 16418Vمزدوجبني افتح

إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 1912038901/01/17 14 06/09/16سعاد  فلوسة 16356Cمزدوجأيت سغروشن

إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 19121461001/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجليلى حمودة 16586Cمزدوجأولد ازباير

إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 1912268401/01/17 14 06/09/16جندارا سميرة 16507Sمزدوجباب بودير

إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 1912479501/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجبديعة الوري 16610Dمزدوجغياتة الغربية

عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 1912912501/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجالتادلوي هدى 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

إقليم: جرسيفملويةإقليم: تازةبني مرين 1717127103/09/13 30 03/09/13بندرو الحسن 16127D)المازيغيةجرسيف )البلدية

إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: تازةالشهداء المركز 1751801602/09/15 21 02/09/15فؤاد أعروص 06486Z)المازيغيةالحسيمة )البلدية

عمالة: فاسسيدي ابراهيمإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 762950226/09/91 199 26/09/91أقدمية 20 سنةأمينة بوعرفة 01924R)مزدوجأكدال )المقاطعة

عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: مولي يعقوبالمحطة المركز 175070421/09/83 187 16/09/93أقدمية 20 سنةم العزوزي 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 707367116/09/92 183 16/09/92أقدمية 20 سنةم حلوم 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: فاسعبد الرحمان بن زيدانإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 316387116/09/88 167 16/09/98أقدمية 20 سنةم شكري 02085R)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالسلمإقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز 211172116/09/85 165 16/09/95أقدمية 20 سنةشكيب صبور 18535

W

مزدوجأكدال )المقاطعة(

عمالة: فاسالسندسإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 775409116/09/91 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الكريم سانية 02127L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركز

البتدائية

عمالة: فاس 385572117/09/90 161 16/09/96أقدمية 20 سنةالحسن العبداللوي 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 707430416/09/92 159 16/09/96أقدمية 20 سنةأحمد عمراني 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة
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عمالة: فاسالجيللي بنانيإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 63763116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةثورية مارة 01942K المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج

عمالة: فاسأحمد الطيب لعلجإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 211183216/09/85 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسن التدلوي 02086S)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 376362716/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةإدريس عومري 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالسندسإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 378238317/09/90 157 16/09/98أقدمية 20 سنةسعيد سمينة 02127L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: مولي يعقوب 717864116/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةحميد الجيد 02169Gمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسالقاضي عياضإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 764764216/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم الربيع 01951V)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز 775067116/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعلي بولعلى 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاس20 غشتإقليم: مولي يعقوبالمحطة المركز 775528716/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم علج 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

عمالة: فاسالقاضي عياضإقليم: مولي يعقوب 383146617/09/90 153 16/09/97أقدمية 20 سنةفاتحة دلمي 01951V)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: فاسطه حسينإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 59986116/09/94 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم الشمالي 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: مكناسزوالطإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 744133516/09/93 151 16/09/99أقدمية 12 سنةحمدي حجيب 03884

W

مزدوجالدخيسة

عمالة: فاسابن تومرتإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 768374216/09/91 151 16/09/99أقدمية 12 سنةادريس لخضر 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاسالركإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 707467116/09/92 147 16/09/98أقدمية 20 سنةصباح البشتيري 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسفاطمة الفهريةإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 1119149716/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةفاطمة الكبير 02072B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 927651116/09/95 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد الحق هاوي 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسعبد السلم السباعيإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 385577317/09/90 145 06/09/00أقدمية 12 سنةالعربي الوادي 02008G)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 7069231116/09/92 145 06/09/00أقدمية 12 سنةادريس دامي 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة
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عمالة: فاسالجولنإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 1174968106/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةيوسف العلمي 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

عمالة: فاسالطبريإقليم: مولي يعقوب 148517916/09/81 139 15/10/01أقدمية 12 سنةميلود لوديني 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسأبي بكر الصديقإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 391396417/09/90 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد اللطيف الناده 02015P)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالمتنبيإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 7067761116/09/92 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد الحق كرومي 02026B)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عبد الكريم الخطابي 

المركز

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: مولي يعقوب 1176145106/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجمنية العمراني 25562Jمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 1179317406/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجخديجة الغماري 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز 1235580106/09/01 132 06/09/01إلتحاق بالزوجإيمان  شبربي 01959Dمزدوجأولد الطيب

إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركز 1234647106/09/01 131 06/09/01إلتحاق بالزوجخديجة باهي 02158Vمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسالفقيه م غازيإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 1238263406/09/01 131 06/09/01إلتحاق بالزوجهند مدان 02080K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسفاطمة الفهريةإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 1238805806/09/01 131 06/09/01إلتحاق بالزوجنوال وحيد 02072B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 1234973206/09/01 124 26/09/03إلتحاق بالزوجةحميد بناني 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسم بن عسكرإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 1267833404/09/02 124 04/09/02إلتحاق بالزوجإكرام البزور 01992P)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

إقليم: الحاجبالفجرإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 60045116/09/94 123 04/09/02أقدمية 12 سنةشفيق هاشمي علوي 04182Vمزدوجلقصير

عمالة: فاسإمام مسلمإقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز 1046465116/09/96 121 26/10/04إلتحاق بالزوجحنان عسو 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالفقيه مكوارإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 1307019605/09/03 118 05/09/03إلتحاق بالزوجسعيدة  الوارتي 02082M)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالركإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 742030616/09/93 117 05/09/03إلتحاق بالزوجةم احميمنة 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالفقيه م غازيإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 237519217/09/84 115 05/09/03إلتحاق بالزوجةعبد العزيز شدادي 02080K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة
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عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 1174027206/09/00 105 10/10/08إلتحاق بالزوجةرشيد بحار 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 1180839306/09/00 94 15/09/11إلتحاق بالزوجةهشام سنانو 01959Dمزدوجأولد الطيب

إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 58766916/09/94 93 عبد العزيز الحميدي 

الدريسي

05/09/07 02191Fمزدوجلعجاجرة

عمالة: فاسابن تيميةإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 1175602206/09/00 92 19/09/06إلتحاق بالزوجوفاء العثماني 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسسيبويهإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 1266628304/09/02 89 22/09/08إلتحاق بالزوجةم التاقي 02030F)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عبد الكريم الخطابي 

المركز

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: مولي يعقوب 1305994205/09/03 86 15/09/11إلتحاق بالزوجمريم بلحوص 25562Jمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسبوجمعة عميرشإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 60407416/09/94 85 05/09/07إلتحاق بالزوجةعبد العزيز لبطاوري 02093Z)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة حي السلمإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 1265201404/09/02 85 05/09/07إلتحاق بالزوجسناء شطري 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: فاسالخوارزميإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 1306649305/09/03 85 05/09/07إلتحاق بالزوجالعزيزة العياشي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالطبريإقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ 1178296806/09/00 82 04/09/12إلتحاق بالزوجمنية خوة 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ 1234472306/09/01 82 19/09/11إلتحاق بالزوجفردوس عصمامة 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالفقيه مكوارإقليم: مولي يعقوباولد بهيش 1401452201/01/06 80 01/01/06إلتحاق بالزوجةأحمد زوهير 02082M)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء 59808116/09/94 79 02/09/14إلتحاق بالزوجةبسام جليل 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: مولي يعقوببياضة المركز

الروضة-المركز

إقليم: صفرو 13992631007/09/05 79 29/09/10حنان الطناز 02290Nمزدوجكندر سيدي خيار

عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 1173586706/09/00 78 14/09/11إلتحاق بالزوجنجاة شاكر 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 1405534405/09/07 78 27/09/08إلتحاق بالزوجليلى الربع 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسغصن الزيتونإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 1173197106/09/00 77 05/09/08إلتحاق بالزوجمريم ايت الطالب 25915T)مزدوجزواغة )المقاطعة
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عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركز 1400613107/09/05 77 24/09/09إلتحاق بالزوجامنة مرابطي 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 1173649206/09/00 76 20/09/10إلتحاق بالزوجلبنى    شكو 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالفرابيإقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركز 1405559405/09/07 73 24/09/09إلتحاق بالزوج صدوقي نبيلة 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسكعب بن زهيرإقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ 1307017305/09/03 72 03/09/13إلتحاق بالزوجسامية الوردي 26568C)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسإمام مسلمإقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ 1157575716/09/99 71 04/09/12إلتحاق بالزوجسميرة بنسلم 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 1178252206/09/00 70 04/09/12إلتحاق بالزوجةسمير خشاش 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 1264630904/09/02 70 15/09/11إلتحاق بالزوجحنان برادة كوزي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

عبد الكريم الخطابي 

المركز

عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: مولي يعقوب 10493991016/09/96 68 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد  ا  الملياني 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 1263943204/09/02 67 03/09/13سفيان أصف 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيإقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ 1119274816/09/98 66 ماجدة الحياني 

العمراني
04/09/12إلتحاق بالزوج 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 1406795105/09/08 65 28/09/11العيساوي  عادل 15282Kمزدوجسيدي اليمني

عمالة: فاسعلي ابن أبي طالبإقليم: مولي يعقوبطلحة المركز 1308471726/09/03 64 04/09/12إلتحاق بالزوجسمية تهبوش 25066V)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالفرابيإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 1406979105/09/08 64 20/09/10إلتحاق بالزوجمليكة الزاهي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ 1119140116/09/98 62 04/09/12إلتحاق بالزوجامال التروفي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسمعروف الروصافيإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 1400217107/09/05 62 04/09/12إلتحاق بالزوجسعيدة الحاجي الغبزي 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: خريبكةم/م الكناديزإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 1266949204/09/02 61 05/09/11الهام حضري 12172Eمزدوجلكناديز

عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 1404904205/09/07 57 03/09/13مجاني سهام 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
مزدوج
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مجموعة مدارس السبت إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز

القديم

عمالة: سل 1580979302/09/10 57 04/09/12خليلي فاطمة الزهراء 01226Gمزدوجالسهول

عمالة: فاسالفقيه م غازيإقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز 1549263202/09/09 56 02/10/11إلتحاق بالزوجالعلمي  مريم 02080K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالمام الشافعيإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 13072781116/09/03 54 05/09/11إلتحاق بالزوجوفاء هدهود 02019U)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسمعروف الروصافيإقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب 1548356201/12/08 54 22/09/10إلتحاق بالزوجالدبيش مريم 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسابن تيميةإقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركز 1179407406/09/00 53 05/09/11إلتحاق بالزوجلبنى الوديي 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالفرابيإقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركز 1400490807/09/05 52 02/09/14إلتحاق بالزوجهند لحبابي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 1407449505/09/08 52 04/09/12إلتحاق بالزوجورية صفاء 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسأبي الحسن المرينيإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 1407271605/09/08 51 03/09/13إلتحاق بالزوج نورة  الوكيلي 02009H)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 15808881002/09/10 51 اسية ادريسي 

بوزياني

03/09/13 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: فاسايت صالحإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 1580951202/09/10 50 04/09/12إلتحاق بالزوجنزهة كمح 02053Fمزدوجعين البيضاء

إقليم: مولي يعقوباولد امعلإقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز 1049839516/09/96 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم بولعلم 02170Hمزدوجعين الشقف

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: مولي يعقوب 1173278106/09/00 49 05/09/11إلتحاق بالزوجاباعزيزي لبنى 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 1269741704/09/02 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةفريد  تاغروتي 01959Dمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 1580746502/09/10 48 فاطمة الزهراء 

اليدون
04/09/12إلتحاق بالزوج 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز 15810301002/09/10 48 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء لشهب 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسأبي حيان التوحيدىإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 15814861102/09/10 47 04/09/12إلتحاق بالزوجسعيدة اليوسفي 02023Y)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 1581521102/09/10 47 04/09/12إلتحاق بالزوجالسلماني رجاء 03885Xمزدوجالدخيسة
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 1239384906/09/01 46 04/09/12إلتحاق بالزوجسميرة السباعي 01960Eمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 1584162305/09/11 46 04/09/12إلتحاق بالزوججبة سمر 01960Eمزدوجأولد الطيب

إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 57105116/09/94 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةم العمراني 26736Kمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 1154038516/09/99 45 04/09/12إلتحاق بالزوجاليعقوبي بشرى 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 1367142907/09/04 45 04/09/12إلتحاق بالزوجازعيمي امينة 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 10487651116/09/96 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةم  ابن جلون 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالخوارزميإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 1268770504/09/02 44 04/09/12إلتحاق بالزوجليلى نقراطي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 1681808704/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجاكرام علم 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: مولي يعقوباولد بهيش 1401410501/01/06 43 09/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة   الذهبي 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 1683208904/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان الزين 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 1176846306/09/00 42 02/09/16إلتحاق بالزوجةالساجي الحبيب 01963Hمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسم بن الراضي السلويإقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز 1584902405/09/11 42 03/09/13إلتحاق بالزوجغيتة تاجموعتي 02092Y)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 58774216/09/94 41 06/09/17إلتحاق بالزوجةعز الدين العلوي 01960Eمزدوجأولد الطيب

عمالة: مكناسالبحتريإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 1583322205/09/11 41 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة شتوان 03995S)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 1583438505/09/11 40 03/09/13إلتحاق بالزوجوفاء العمراني 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالجيللي بنانيإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 1583596305/09/11 40 03/09/13إلتحاق بالزوجنادية الوداني 01942K المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج

عمالة: فاسالخوارزميإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 1584674805/09/11 40 03/09/13إلتحاق بالزوجأورقى هند 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة
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نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: مولي يعقوب 1683357604/09/12 39 04/09/12إلتحاق بالزوجنسرين حميصة 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسبوجمعة عميرشإقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب 1173324206/09/00 38 04/09/12إلتحاق بالزوجرتيبة عزاوي 02093Z)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسسجلماسةإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 1154283216/09/99 37               رضوان 

بوزياني
03/09/13إلتحاق بالزوجة 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عبد الكريم الخطابي 

المركز

إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: مولي يعقوب 1265662116/09/02 37 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء العتقي 26736Kمزدوجعين الشقف

عمالة: فاسابن الروميإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 1267029120/09/02 37 03/09/13إلتحاق بالزوجسناء حمدادي 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 1269448304/09/02 37 03/09/13إلتحاق بالزوجةرشيد صوابلو 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

عبد الكريم الخطابي 

المركز

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: مولي يعقوب 640451016/09/95 36 عبدالرزاق العمراني 

الحسني
03/09/13إلتحاق بالزوجة 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاس شوقيإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 12679111104/09/02 36 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان لخبيزي 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاس شوقيإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 16845771101/01/12 36 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة شريكي 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: مولي يعقوب 1268298604/09/02 32 03/09/13إلتحاق بالزوجزكية مباركي 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسأولد بوعبيد المركزإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 1368797507/09/04 32 02/09/16إلتحاق بالزوجزاينانة لمياء 01962Gمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسم بن الراضي السلويإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 1406855205/09/08 32 02/09/16إلتحاق بالزوجنوال الوحدني 02092Y)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسسجلماسةإقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركز 1583586305/09/11 32 02/12/15إلتحاق بالزوجمريم العثماني 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركز 63305116/09/95 31 02/09/14إلتحاق بالزوجةعلي سحساح 02236Eمزدوجعين بوعلي

عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 13076701005/09/03 30 02/09/15إلتحاق بالزوجلغزيزل عتيقة 01963Hمزدوجأولد الطيب

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 13997971107/09/05 30 02/09/14إلتحاق بالزوجلمياء البحار 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 1238565303/09/01 29 04/09/14إلتحاق بالزوجحنان مجاهد 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: فاس18 نونبرإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 1048754116/09/96 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةهشام بنعلي 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسابن تومرتإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 1682161104/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجشادية بناني 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 1682724804/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة الفزازي 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 1684089204/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجابقس رشيدة 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسابن تومرتإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 15808271102/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجالمردة حنان 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاسالفرابيإقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركز 1581236402/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجموتشو إلهام 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 15812761102/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجنزهة البوسعدني 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 16839671104/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجبشرى مغاري يوسفي 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 16842901104/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجليلى سلمان 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركز 17183271003/09/13 27 02/09/15إلتحاق بالزوجلطيفة احسينة 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 1718418703/09/13 27 02/09/15إلتحاق بالزوجامل   قباط 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاسسجلماسةإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 1719342203/09/13 26 30/11/15إلتحاق بالزوجقصير زكية 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالفرابيإقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركز 1720525602/09/14 25 02/09/15إلتحاق بالزوجحادة الفرح 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: فاس18 نونبرإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 1266881916/09/02 24 03/09/15إلتحاق بالزوجةم كنبدار 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسطه حسينإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 1154064116/09/99 23 02/09/15إلتحاق بالزوجفيللي ملطوف لوبنة 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسالقدسإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 1367186107/09/04 15 02/09/16إلتحاق بالزوجإيمان الشتيوي 18444X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 1721538602/09/14 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنبيلة نصيري 02164Bمزدوجعين الشقف
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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جماعة التعيين

عبد الكريم الخطابي 

المركز

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: مولي يعقوب 11192921116/09/98 10 06/09/17إلتحاق بالزوجالشركي نعيمة 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالمام الشافعيإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 1753175202/09/15 9 05/09/17إلتحاق بالزوجةلحسن قاضي 02019U)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاس18 نونبرإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 1268088604/09/02 8 06/09/17إلتحاق بالزوجالقادي رشيدة 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسايت صالحإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 1721221802/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةلحسن خونة 02053Fمزدوجعين البيضاء

إقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاحإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 1753590102/09/15 21 02/09/15ادريس ولمقدم 25979Mالمازيغيةعين قنصرة

عمالة: مكناسالفارابيإقليم: مولي يعقوباولد بهيش 1911992101/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجةهشام السعيد 04004B)المازيغيةمكناس )البلدية
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04

إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 288176316/09/86 169 18/09/97أقدمية 20 سنةجوهرة م 10918Sمزدوجحدادة

إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 211241116/09/85 167 16/09/98أقدمية 20 سنةقطاب م 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 391480116/09/90 165 16/09/95أقدمية 20 سنةحيات الرامي 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةاولد عياد 707835116/09/92 163 06/09/00أقدمية 20 سنةم بوهراوة 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةحي السلم 2 852749116/09/82 158 02/11/89أقدمية 20 سنةالعمراني زاكية 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 316336216/09/88 157 16/09/98أقدمية 20 سنةبنمسيكة المصطفى 10946Xمزدوجأولد سلمة

إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: القنيطرةاحسينات 741981516/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةأيت السي عبد القادر 10918Sمزدوجحدادة

إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةاحسينات 744552116/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةجبوج لحسن 10837Dمزدوجحدادة

عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 391631917/09/90 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم زراد 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالعنابسة 706641616/09/92 151 16/09/99أقدمية 12 سنةبنتاج حمياني توفيق 10927Bمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالبساتينإقليم: القنيطرةشكران 744519916/09/93 150 16/09/98إلتحاق بالزوجةجلوفات سعيد 24978Zمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2إقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 720825716/09/92 149 16/09/98إلتحاق بالزوجةم شويخ 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 357151116/09/89 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعروي عبد ا 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2إقليم: القنيطرةالبارودي 377729217/09/90 147 16/09/98أقدمية 20 سنةكويسي ربيعة 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 378399417/09/90 147 16/09/98أقدمية 20 سنةمفروز ربيعة 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 391481117/09/90 147 16/09/98أقدمية 20 سنةالرحيوي سعيدة 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 734940616/09/93 147 24/11/98أقدمية 20 سنةمغيل عبد الرحيم 26931X)مزدوجمهدية )البلدية
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إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةالنجاجعة 7872811016/09/92 147 16/09/98أقدمية 20 سنةمليكة آيت داوود 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: القنيطرةتدانة 56622116/09/94 145 06/09/00أقدمية 12 سنةيوسف بوم 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: القنيطرةدار الحراق 354757116/09/89 145 06/09/00أقدمية 12 سنةوامنى عبد القادر 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 357108516/09/89 145 16/09/98أقدمية 20 سنةبوسلهام عميمر 10943Uمزدوجأولد سلمة

إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةالبحتري 887192216/09/87 144 20/10/91أقدمية 20 سنةخدوج دريسي 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1155730216/09/99 144 16/09/99إلتحاق بالزوجنورة موكري 10943Uمزدوجأولد سلمة

إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةمشرع احضر 60278216/09/94 143 16/09/99أقدمية 20 سنةالمختار امبريك 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 746341416/09/93 142 16/09/99إلتحاق بالزوجةحاميات  مبارك 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةالشتيكات 1047577916/09/96 141 18/10/99إلتحاق بالزوجنادية مهني 10837Dمزدوجحدادة

عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 1153658116/09/99 141 16/09/99أقدمية 12 سنةالفحيلي فوزية 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: القنيطرةالعنابسة 737980216/09/93 139 06/09/01أقدمية 12 سنةشبار رضوان 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةالشوافع 7386761016/09/93 139 06/09/01أقدمية 12 سنةرحال عبيدة 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: القنيطرةالشقاقفة 746822116/09/93 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالحسين ملحس 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: القنيطرةالعنابسة 1048204116/09/96 139 08/12/01أقدمية 12 سنةالحجاجي م 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة الزوبير بن العوامإقليم: القنيطرةالحريضيين 1113651216/09/97 139 23/10/01أقدمية 12 سنةعبد الله المهداوي 01160K باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةاولد عياد 1045095116/09/96 138 06/09/00إلتحاق بالزوجةسعيد كلياطي 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

عمالة: الرباطالحاج قدور كريمإقليم: القنيطرةالشتيكات 717823116/09/92 137 06/09/00إلتحاق بالزوجةالفرجي  عبد العالي 01018F)مزدوجحسان )المقاطعة
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إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2إقليم: القنيطرةم,م اولد ام 258719116/09/85 136 06/09/00إلتحاق بالزوجةصائب م 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةحي السلم 1 393425126/11/90 136 20/09/99أقدمية 12 سنةالصديني أحمد 11073Kمزدوجبني مالك

إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةالحسن البصري 1153860816/09/99 136 05/10/16إلتحاق بالزوجطالبي الحسنية 10943Uمزدوجأولد سلمة

إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 357943116/09/89 135 10/09/00إلتحاق بالزوجرشيدة مراقة 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الرباطالنور  الميإقليم: القنيطرةتدانة 1113674116/09/97 135 06/09/00إلتحاق بالزوجرشيدة العنصري 01053U يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 57742116/09/94 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الني كوزة 11039Yمزدوجعرباوة

مدرسة الفقيه عبد السلم إقليم: القنيطرةأولد المجذوب

الزهراوي

عمالة: سل 62779316/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةم المرزاق 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةاحسينات 64287516/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعاطف نورالدين 10924Yمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 92787816/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالمسعودي حميد 10924Yمزدوجعامر السفلية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الغزاليإقليم: القنيطرةسيدي بنداود 378726217/09/90 133 04/09/02أقدمية 12 سنةصديق مصطفى 10875V سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 749297116/09/93 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالطيب الجللي 11039Yمزدوجعرباوة

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 1044675316/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةسعداوي نور الدين 03908Xمزدوجمهاية

عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 1118868116/09/98 133 04/10/02أقدمية 12 سنةلعرج   طارق 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: القنيطرةاحسينات 64262916/09/95 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةسمينا رشيد 10922

W

مزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةأولد بلخير 769046216/09/91 130 06/09/01إلتحاق بالزوجةمصطفى الهطاري 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: القنيطرةالقاسميين 725246116/09/92 129 06/10/04أقدمية 12 سنةحيضار لحسن 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة الزوبير بن العوامإقليم: القنيطرةالمريجة 737840516/09/93 129 عبد الخالق 

المحمودي بضاضة
06/09/01أقدمية 12 سنة 01160K باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةكتامة 1045658116/09/96 129 25/09/03أقدمية 12 سنةبنمغنية عزيز 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: القنيطرةأولد زيار 1120382816/09/98 129 06/09/01أقدمية 12 سنةالحيوال حنان 10925Zمزدوجعامر السفلية

عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 91647116/09/95 127 05/09/03أقدمية 12 سنةادريس كندوز 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الرباطالنبعاثإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 1048150216/09/96 127 06/09/01أقدمية 12 سنةعثمان الغزوي 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور

تمارة
741810216/09/93 125 05/09/03أقدمية 12 سنةمحسين سليمي 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةعين تيهلي 1046527416/09/96 125 05/09/03أقدمية 12 سنةالشليح عبد القادر 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةالكنافدة 1047023616/09/96 125 16/09/02إلتحاق بالزوجةالرويزي علي 10943Uمزدوجأولد سلمة

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةالكنافدة 1120264716/09/98 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةبريوة فؤاد 10915Nمزدوجحدادة

عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1153606116/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةبوشكارة عبد الحق 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 1153654116/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةلبيوي عبد الكريم 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةشكران 1155541116/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةخياتي  عبد العتيق 10926Aمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالليمونإقليم: القنيطرةحي السلم 1 240556117/09/84 124 16/09/99أقدمية 12 سنةالتويبي مراد 10861E)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةالمريجة 1046882116/09/96 124 04/09/02إلتحاق بالزوجةموسى رواضي 10915Nمزدوجحدادة

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةالعنابسة 737908116/09/93 123 05/09/03أقدمية 12 سنةمخروط هيشام 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةكتامة 1046540116/09/96 123 01/03/05أقدمية 12 سنةبلفقيه هشام 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1120377416/09/98 122 22/09/03إلتحاق بالزوجة الزيادي رشيد 10943Uمزدوجأولد سلمة

إقليم: العرائشمدرسة عبدالقادر  السدراويإقليم: القنيطرةارزيكات 270416216/09/85 120 25/10/03إلتحاق بالزوجةجمال الرايس 05688G)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 724056916/09/92 120 16/09/99أقدمية 12 سنةبرائم عمر 10948Zمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: القنيطرةالعميميين 1155617616/09/99 118 05/09/03إلتحاق بالزوجحنان داحمي 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةاولد الطالب 213763116/09/85 117 تبادلأقدمية 12 سنةميسر م 24/10/01 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: القنيطرةعين تيهلي 10445141016/09/96 117 07/09/04أقدمية 12 سنةبن غنو عبد العزيز 03908Xمزدوجمهاية

إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةالفقرة 1047691416/09/96 117 07/09/04أقدمية 12 سنةابزيو العربي 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينإقليم: القنيطرةدار الحراق

تمارة
1118885216/09/98 117 07/09/04أقدمية 12 سنةالحبيب البهلول 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1120349116/09/98 117 05/09/03إلتحاق بالزوجةعمر شكري 10898Vمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةم/م المانة 1155607616/09/99 117 05/09/03أقدمية 12 سنةعماد دوفقير 10960Mمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةاحسينات 1153576616/09/99 116 05/09/03إلتحاق بالزوجةالبشير الوطواط 10943Uمزدوجأولد سلمة

عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةلل غنو 1044660316/09/96 115 05/09/03أقدمية 12 سنةمنير امرار 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالزاوية 1047325216/09/96 115 28/02/05أقدمية 12 سنةالمسعودي هشام 10927Bمزدوجعامر السفلية

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةمشرع احضر

عميرة

عمالة: سل 1118811116/09/98 115 05/09/03أقدمية 12 سنةنور الدين بورما 01222Cمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 1120315716/09/98 115 05/09/03أقدمية 12 سنةالعسري حفيظة 10925Zمزدوجعامر السفلية

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: القنيطرة 1155421416/09/99 115 05/09/03أقدمية 12 سنةنصيرة الطاهري 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: القنيطرةالمواوقة 1155650616/09/99 115 05/09/03أقدمية 12 سنةالعربي كرفاص 10974Cمزدوجبومعيز

عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: القنيطرةالضريسة 1158394316/09/99 115 04/09/03أقدمية 12 سنةاليه   وصال 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1120212616/09/98 113 22/09/03أقدمية 12 سنةهشام الجمال 10927Bمزدوجعامر السفلية

283



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةلل ميمونة 774227216/09/91 112 16/09/98أقدمية 20 سنةحجار أمينة 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةحي السلم 2 978341116/09/82 112 16/09/98أقدمية 20 سنةقنطان حبيبة 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1176831306/09/00 110 07/09/04إلتحاق بالزوجالحفاري حياة 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: الرباطالمام مالكإقليم: القنيطرةالضريسة 1118732416/09/98 109 04/09/05أقدمية 12 سنةأقوضاض سومية 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةارزيكات 12338511006/09/01 109 07/09/05أقدمية 12 سنةخالد عبدين 10926Aمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةحي السلم 1 174878111/10/82 108 16/09/99أقدمية 12 سنةالدقون حسن 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 1153492116/09/99 107 05/09/07ليلــــــــى المسعدي 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةسيدي بنداود 163603316/09/82 103 04/09/12إلتحاق بالزوجةهيلل  عبد الرحمان 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 1155565716/09/99 103 05/09/03أقدمية 12 سنةبشرى قاسيم 10960Mمزدوجمكرن

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةالكنافدة

حميدة

عمالة: سل 1153630316/09/99 102 07/09/05إلتحاق بالزوجةأوهاس خليل 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة المطار العسكريإقليم: القنيطرةأولد زيار 1400532107/09/05 102 07/09/05إلتحاق بالزوجالجزولي حنان 01192V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 1049365116/09/96 101 07/09/05إلتحاق بالزوجةلخضر هشام 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1155571716/09/99 101 07/09/05إلتحاق بالزوجالغوتي عائشة 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

مدرسة زين العابدين بن إقليم: القنيطرةجبل الظل

عبود

عمالة: سل 1115326116/09/97 99 07/09/05إلتحاق بالزوجبنطيب لطيفة 01157G باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةالعيايدة 1238804106/09/01 99 06/09/05أقدمية 12 سنةواحد  نجوى 11039Yمزدوجعرباوة

إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 1044688816/09/96 94 06/09/06إلتحاق بالزوجالفقير سامية 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: القنيطرةالعميميين 1265582104/09/02 94 19/11/16إلتحاق بالزوجصفاء العلوي 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية
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إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: القنيطرةالشوافع 378813417/09/90 93 05/09/07م الكيسي 10949Aمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 1264797404/09/02 92 06/09/06إلتحاق بالزوجبوفتوح رجاء 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 357363416/09/89 91 06/09/06أقدمية 12 سنةفريدة بنجتو 10948Zمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1050215316/09/96 91 05/09/11إلتحاق بالزوجةيوسف زربالو 10915Nمزدوجحدادة

إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: القنيطرةالسياح 1155602416/09/99 91 04/09/09رشيدة بامي 10949Aمزدوجمكرن

عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: القنيطرةالحي الداري 1113671616/09/97 90 22/09/03أقدمية 12 سنةالدهبي سعاد 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان

اسبيطة

عمالة: سل 1047057116/09/96 88 04/09/12إلتحاق بالزوجةالعقاد  سي م 01248Fمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 1048606516/09/96 87 04/09/12إلتحاق بالزوجةمكران م 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1268671804/09/02 87 05/09/07إلتحاق بالزوجناجي خديجة 10916Pمزدوجحدادة

عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 1049576116/09/96 86 الكوحلني عبد 

اللطيف

14/10/10 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 1121796316/09/98 86 02/09/14بويرماون  رضوان 05755Eمزدوجالعوامرة

إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةأولد زيار 1155551116/09/99 86 02/09/16الزهواني عبد العزيز 11070Gمزدوجبني مالك

عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 63528516/09/95 85 05/09/08زهير العطري 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةالكنافدة

اسبيطة

عمالة: سل 89181916/09/95 85 05/09/08عبد السلم وديعي 01248Fمزدوجعامر

إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 3242561016/09/92 85 05/09/08عزيز سحنون 02042Uمزدوجعين قنصرة

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةعين تيهلي 1120256516/09/98 85 02/09/10هشام دلدولي 10960Mمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1174435506/09/00 85 07/10/11العنزي عادل 10960Mمزدوجمكرن
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إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرة الفلح 1237347206/09/01 84 18/01/10إلتحاق بالزوجحنصال ابتسام 10915Nمزدوجحدادة

إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1267225218/09/02 84 05/09/07إلتحاق بالزوججميلة الحمري 10884Eمزدوجمناصرة

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرة الفلح 1050454416/09/96 83 04/09/12إلتحاق بالزوجةالجافي رشيد 10915Nمزدوجحدادة

عمالة: الميةالحجبةإقليم: القنيطرةالشوافع 1268976418/09/02 83 05/09/07نادية أوخويا 07831Lمزدوجبني يخلف

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربي 1175206506/09/00 82 11/10/11إلتحاق بالزوجبوحزامة نوال 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2إقليم: القنيطرةالعميميين 1234953706/09/01 82 04/09/12إلتحاق بالزوجبنلعماري سميرة 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 1238567706/09/01 82 02/09/10إلتحاق بالزوجمجتهد أمينة 10884Eمزدوجمناصرة

إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 1173409306/09/00 81 06/09/17سعيد بوبو 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالمواوقة 57912216/09/94 79 13/10/11بوجنان حميد 10927Bمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةعين تيهلي 1155520516/09/99 79 05/09/11عائشة زروك 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةالسعديينإقليم: القنيطرةعين تيهلي 59498116/09/94 78 16/09/10إلتحاق بالزوجةم السايح 10862F)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 1235637314/09/01 78 05/09/08إلتحاق بالزوجأمينة الشكوري 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةاحسينات 1267758404/09/02 78 05/09/08إلتحاق بالزوجنادية كبه 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: القنيطرةالضريسة 1175468206/09/00 77 04/09/09م البختي 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1158162716/09/99 76 02/09/16بنخيلة م 10949Aمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةدار الحراق 1155513516/09/99 75 05/09/08كلثوم حباسي 10926Aمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةاحسينات 1155620816/09/99 75 05/09/08منى الشهب 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

286



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالزاوية 1237501206/09/01 75 05/09/08نعيمة اشي 10926Aمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 91523916/09/95 74 05/09/08برقية نبيل 10960Mمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةالزاوية 1306266505/09/03 73 02/09/10جليلة بوكــيـــرس 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 1120303316/09/98 71 05/09/11إلتحاق بالزوجةحيلمي عادل 10915Nمزدوجحدادة

إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1125573116/09/98 71 03/09/13إلتحاق بالزوجةم قاسيم 10898Vمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1155575116/09/99 71 04/09/12طارق كمبيب 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 11139671016/09/97 70 05/09/08نادية فيللي محب 02042Uمزدوجعين قنصرة

إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةالسياح 631841016/09/95 69 02/09/10كريم الكطيوي 10906Dمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 391095617/09/90 69 06/09/17لحنش عبد الهادي 10927Bمزدوجعامر السفلية

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: القنيطرةارزيكات

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1118984116/09/98 69 02/09/10البلوي امين 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةلل غنو 1155638116/09/99 69 02/09/10امين كريم 10898Vمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةاولد عبدا 1159133716/09/99 69 02/09/10لعراج سعيد 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 1179420311/09/00 69 02/09/10مجدوب م 05755Eمزدوجالعوامرة

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 1264290918/09/02 69 02/09/09إلتحاق بالزوجوفاء بلعالية 10915Nمزدوجحدادة

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: القنيطرةأولد زيار

الحسني
1306830105/09/03 69 03/09/13حسن الحيمر 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةاحسينات 1120386816/09/98 67 02/09/09سعاد المير 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 1173643106/09/00 67 03/09/13ربيع اشبيهي 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة
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جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 1235392106/09/01 67 03/09/08إلتحاق بالزوجنجوى  بوطيب 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الميةللخديجةإقليم: القنيطرةدار الحراق 1399872207/09/05 67 02/09/09بوشرى الحمداوي 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةالبغايلية 1155518316/09/99 66 04/09/12إلتحاق بالزوجلبنى كويزة 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: القنيطرةاولد عياد 1548453129/11/08 65 03/09/13م مرابطي 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 1264408113/09/02 64 29/10/08صفاء بنعلي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةعين تيهلي 1120454116/09/98 63 04/09/12الختير ابراهيم 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةالزاوية 1176125306/09/00 63 02/09/10إلتحاق بالزوجغزلن البخاري 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: القنيطرةالزعيترات 1263199704/09/02 63 08/10/11رشيدة ابقاسم 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةم/م المحيط 1401679907/10/06 63 02/09/10إلتحاق بالزوجنادية الحجلي 10916Pمزدوجحدادة

إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةلل ميمونة 1265637404/09/02 62 04/09/12العولة  يوسف 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 1052962316/09/97 61 02/09/10إلتحاق بالزوجةمنير الديب 10884Eمزدوجمناصرة

عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةارزيكات 1118725616/09/98 61 05/09/11عبد الفتاح الشرقاوي 01234Rمزدوجالسهول

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: القنيطرةالزاوية

تمارة
1234411606/09/01 61 05/09/11نبيل عويش 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 1234817106/09/01 61 05/09/11حمو بلوا 10888Jمزدوجبنمنصور

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةلفكارنة

اسبيطة

عمالة: سل 1235911214/09/01 61 05/09/11الدمي عبد الحكيم 01248Fمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةالسياح 1236630506/09/01 61 06/09/11م المودن 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: القنيطرةقرية الضاوية

تمارة
1237018306/09/01 61 05/09/11فاتح عمر 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير
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إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1237270206/09/01 61 أحمد نصر      

الحكماوي

05/09/11 10927Bمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةالسياح 12638141004/09/02 61 05/09/11عبد الكريم عمراوي 10898Vمزدوجبنمنصور

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري

اسبيطة

عمالة: سل 1266930204/09/02 61 05/09/11حدادي بنعيسى 01248Fمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةالضريسة 1269573301/10/02 61 04/09/10إلتحاق بالزوجوداد سليماني 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

مدرسة العلمة عبد الرحمان إقليم: القنيطرة الفلح

الكتاني

عمالة: سل 1305750105/09/03 61 05/09/11نعيمة امزيان 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: القنيطرةقرية الضاوية

تمارة
1400541315/09/05 61 05/09/11وفاء الوركلي 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالمواوقة 1404261504/09/02 61 05/09/11عوادي  خالد 10960Mمزدوجمكرن

عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيإقليم: القنيطرةاحسينات 1405800324/01/08 61 05/09/11حفيضة برودي 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةالسياح 11153281016/09/97 59 02/09/10احلم قطسي 10906Dمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةهناك 1178154406/09/00 59 فاطمة الزهراء 

كشكاش

01/09/10 10961Nمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 1265205904/09/02 59 02/09/10اسية شبابي 10887Hمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةاحسينات 1266676613/09/02 59 13/09/10نعيمة فضلي 10961Nمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 1404090105/09/07 59 02/09/10الحراق احمد 11039Yمزدوجعرباوة

إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 1236809806/09/01 57 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياحي حياة 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1235771806/09/01 55 05/09/11سيف الدين الدربكي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 1307668405/09/03 55 03/09/13هدى لغريب 21512Gمزدوجعامر

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةسيدي م لحمر

الغزولي

عمالة: سل 1305730605/09/03 54 05/09/11سمية عليوى 01259Tمزدوجعامر
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 735110216/09/93 53 05/09/11إلتحاق بالزوجةبنعل خالد 10924Yمزدوجعامر السفلية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 1046317316/09/96 53 03/09/13خمليش م 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1179211606/09/00 53 04/09/12فتيحة حسنات 10887Hمزدوجبنمنصور

عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: القنيطرةاولد عياد 1234311406/09/01 53 04/09/12امزيان عائشة 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةالعيايدة 1236344106/09/01 53 03/09/12علل الحسيني 11039Yمزدوجعرباوة

عمالة: الميةالحجبةإقليم: القنيطرةمشرع احضر 1263397104/09/02 53 04/09/12إلهام أغلياص 07831Lمزدوجبني يخلف

عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: القنيطرةاولد عبدا 1308316205/09/03 53 أم إيمان        

الرقيبي

04/09/12 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 1367529218/09/04 53 04/09/12ياسن العيساوي 01254Mمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةمكناسات 1368657307/09/04 53 05/09/11إلتحاق بالزوجرجاء العسري 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: القنيطرةمشرع احضر 1401075107/09/05 53 04/09/12يونسي ياسين 24455Fمزدوجبني يخلف

إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالمواوقة 1401115415/09/05 53 04/09/12الزكاوي يوسف 10927Bمزدوجعامر السفلية

إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: القنيطرةالعنابسة 1405205405/09/07 53 04/09/12رشيد  بوغرود 14852Tمزدوجسيدي الكامل

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةالمريجة 1406366205/09/08 53 04/09/12عصام عزايز 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: القنيطرةالمريجة

تمارة
1681986404/09/12 53 فاطمة الزهراء 

بضري

04/09/12 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةحرث تدانة

اسبيطة

عمالة: سل 1682079904/09/12 53 04/09/12مريم بلكبير 01248Fمزدوجعامر

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إبن الهيثمإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي

مولي رشيد
1683862104/09/12 53 04/09/12نورة مشيرع 01797C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: القنيطرةدار الحراق 1684546104/09/12 53 04/09/12مريم ازويهك 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 60132316/09/94 52 05/09/11م البوعنبي 10898Vمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةمكناسات 1263431604/09/02 52 04/09/12إلتحاق بالزوجوفاء أحباري 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 1264727502/10/02 52 05/09/11مجيد بوعزي 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةم/م المانة 1265592404/09/02 52 05/09/11إلتحاق بالزوجةالعلوي م 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1119568116/09/98 51 05/09/11نادية  بوشامة 20071R سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةدار الحراق 1235713506/09/01 51 05/09/11بهية دعيديعة 10927Bمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1265284818/09/02 51 05/09/11عصام شواري 10887Hمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةالمواوقة 1306966605/09/03 51 05/09/11المسعودي هدى 10894Rمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 1308047805/09/03 51 05/09/11نور الهدى نبزري 10887Hمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 1367388520/09/04 51 فاطمة الزهراء 

الدريوش

05/09/11 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 1115333116/09/97 48 02/09/16شكيب الهجامي 11139Gمزدوجمولي بوسلهام

إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةلل ميمونة 1155704116/09/99 48 02/09/10علية الحنفي 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 12686561006/09/02 48 03/09/13إلتحاق بالزوجةعمر نايري 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: القنيطرةالقاسميين 7469661016/09/93 47 06/09/17عبد ا عقيوي 10974Cمزدوجبومعيز

إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 1236264106/09/01 47 05/09/11إلتحاق بالزوجفتيحة الحمزاوي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةالكنافدة 1306483805/09/03 47 02/09/15خالد دحمون 21512Gمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالينابيع 1120345416/09/98 46 تبادلايوب الفخار 06/09/17 10946Xمزدوجأولد سلمة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: القنيطرةحليمة السعدية

تمارة
1406792205/09/08 46 04/09/12فتيحة االدريسي 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةتدانة 91442116/09/95 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةكاميل ملود 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: القنيطرةالزاوية 1236181106/09/01 45 03/09/13فتيحة الغروبي 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةاولد عبدا 1237540606/09/01 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةرضوان ادريسي 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةالسياح 1269335804/09/02 45 03/09/13يونس السدات 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: القنيطرةالكنافدة 1368092107/09/04 45 03/09/13عبد الواحد افيلل 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف

تمارة
1399184419/09/05 45 03/09/13سناء العللي 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: القنيطرةدار الحراق 1401921505/10/06 45 03/09/13اسحيسح لوبنى 11507Gمزدوجأيت مالك

إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةالعيايدة 1404800605/09/07 45 03/09/13حيمر م امين 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: القنيطرةالمريجة 1405799424/01/08 45 03/09/13لل نزهة  العلوي 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: القنيطرةمشرع احضر 1406024523/01/08 45 23/09/15الصغراوي خديجة 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةاولد احمودو 14076311005/09/08 45 04/09/12إلتحاق بالزوجزوهري   نرجس 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: سل مدرسة المرينيينإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 1239203306/09/01 44 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام الريسولي 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 1368441407/09/04 44 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء حرشة 10924Yمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةاولد عياد 1404968105/09/07 44 04/09/12إلتحاق بالزوجايمان رازقي 10887Hمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 1405028705/09/07 44 04/09/12إلتحاق بالزوج لمياء زري 10953Eمزدوجمكرن

مدرسة الفقيه عبد السلم إقليم: القنيطرةجبل الظل

الزهراوي

عمالة: سل 16829141004/09/12 44 فاطمة الزهراء 

المسماري
04/09/12إلتحاق بالزوج 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - المعطي عزميإقليم: القنيطرةاحسينات

تمارة
1683102104/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء انويني 01313B)مزدوجتمارة )البلدية

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: القنيطرةالمواوقة

المركزية

عمالة: مراكش 1234748106/09/01 43 04/09/12إلتحاق بالزوجلطيفة بجاج 02532Bمزدوجالوداية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: القنيطرةاحسينات

تمارة
1236924606/09/01 43 04/09/12عبد العتيق الزيتوني 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةالزاوية

عزوز

عمالة: سل 1267621604/09/02 43 04/09/12حميد كشكش 01233Pمزدوجالسهول

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةاولد عبدا 1309955604/09/02 43 04/09/12ابتسام بريطال 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: القنيطرةاولد عياد

تمارة
1400273215/09/05 43 04/09/12إلهام هرادي 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 1400928707/09/05 43 04/09/12حميد سعيدي 10898Vمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةالزاوية 1401059707/09/05 43 04/09/12فتين الترومي 10895Sمزدوجبنمنصور

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1404675105/09/07 43 04/09/12حبيبة العزري 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: القنيطرةاولد بسام 1406029823/01/08 43 04/09/12أومزا ليلى 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1406673105/09/08 43 04/09/12مريم الدام 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 1684320904/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجسلمي سليمة 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

مجموعة مدارس السبت إقليم: القنيطرةاولد بسام

القديم

عمالة: سل 706789416/09/92 42 02/09/16ميميل المصطفى 01226Gمزدوجالسهول

عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةلل ميمونة 11536911016/09/99 42 05/09/11نزهة الحرشي 21512Gمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةحليمة السعدية 1264726119/09/02 42 05/09/11الهام بوعزي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 1399932815/09/05 42 05/09/11لطيفة المعتوقي 10898Vمزدوجبنمنصور

عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: القنيطرةالكنافدة 1237754206/09/01 38 02/09/14كامل ناجية 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةمشرع احضر 12668851004/09/02 38 15/09/15كدار لحسن 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي

تمارة
14062951105/09/08 38 02/09/14الحيان عصام 01361Dمزدوجأم عزة

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةهناك 918351016/09/95 37 03/09/13إلتحاق بالزوجةشهيد م 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 1236584806/09/01 37 06/09/17إلتحاق بالزوجالمرنيسي فراح 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 1400960207/09/05 37 06/09/17 صدقي يونس 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة ثكنة المظليينإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 1718890503/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجعماري فاتن 01198B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةلل ميمونة 11152921016/09/97 36 04/09/12الخنتي عبدالسلم 21512Gمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1404922605/09/07 36 03/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة المسلمي 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةهناك 1579776902/09/10 36 16/09/15سليمة عائدي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المسيبرةإقليم: القنيطرةعين تيهلي

تمارة
1682127204/09/12 36 02/09/13إلتحاق بالزوجبنعامر حنان 01308

W

مزدوجتمارة )البلدية(

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف

عميرة

عمالة: سل 1367268317/09/04 35 03/09/13ياسر بوخزار 01222Cمزدوجعامر

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1399530615/09/05 35 03/09/13إلتحاق بالزوجعدراء بوجداين 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 1405999216/02/08 35 03/09/13إلتحاق بالزوجلل شريف بنعمرو 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةالمرابطين 738778116/09/93 34 02/09/14احمد بدلل 11070Gمزدوجبني مالك

إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: القنيطرةلل غنو 1306594105/09/03 34 02/09/16م العكروط 10991

W

مزدوجقصيبية

عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: القنيطرةاولد عياد 1368365207/09/04 34 04/09/17إلتحاق بالزوجفوزيري فايزة 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: القنيطرةالنجاجعة 1368848520/09/04 34 04/10/16زروق كوثر 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: سلمجموعة مدارس بوقنادلإقليم: القنيطرةلل غنو 1405270305/09/07 33 02/09/16إلتحاق بالزوجايمان المغزاوي 01246D)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1405332305/09/07 32 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الكندي 10957Jمزدوجمكرن

عمالة: الميةعين حرودة 2إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 1266421204/09/02 31 02/09/14إلتحاق بالزوجةخليل الوزاني الضحاك 01716P)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةمشرع احضر 1264232704/09/02 30 02/09/16منير البرنوسي 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

عمالة: الصخيرات  - المسيبرةإقليم: القنيطرةمشرع احضر

تمارة
1264457104/09/02 30 15/09/15إلتحاق بالزوجبن لفطمي حنان 01308

W

مزدوجتمارة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةهناك 1580469802/09/10 29 02/09/14إلتحاق بالزوجالحضرمي نادية 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف

تمارة
1718609103/09/13 29 02/09/16إلتحاق بالزوجسناء اللنجري 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالسياح 1238155813/09/01 28 02/09/14إلتحاق بالزوجلزعر سعيدة 10960Mمزدوجمكرن

عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: القنيطرةالشقاقفة 1399889407/09/05 28 02/09/14الحماموشي هشام 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: القنيطرةالمواوقة 1399955115/09/05 28 20/09/14مونية المهدني 10935Kمزدوجعامر الشمالية

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 1120308916/09/98 27 06/09/17سعاد بوشنافي 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 725091216/09/92 25 02/09/14إلتحاق بالزوجةوزين لحسن 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةلل ميمونة 1153636416/09/99 24 02/09/14سعاد جودى 21512Gمزدوجعامر

إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: القنيطرةلل غنو 1549621502/09/09 24 02/09/16سهام بيشكو 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةكتامة 1681552101/01/12 24 02/09/16رضوان زواكي 10902Zمزدوجبنمنصور

مدرسة المزرعة بنات إقليم: القنيطرةالحريضيين

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1682398204/09/12 24 02/09/16إلتحاق بالزوجشهيد ناهد 01530M مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةتدانة 1120578116/09/98 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةم بوديب 10926Aمزدوجعامر السفلية
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التوظيف

ترتيب
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إنتقال
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةتدانة 1155630116/09/99 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةبنسعيد نور الدين 10924Yمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 1681918104/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجالسلفي رجاء 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: القنيطرةدار الحراق 1717428303/09/13 23 02/09/15إلتحاق بالزوجسارة شبراوي 10949Aمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةدار الحراق 1717602303/09/13 23 02/09/15إلتحاق بالزوجحسناء الدقاق 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةحرث تدانة 1719393703/09/13 23 02/09/15إلتحاق بالزوجامال الزبيري 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 1267196104/09/02 22 02/09/16هلل عبد العزيز 10888Jمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالزاوية 1583550905/09/11 22 03/09/15إلتحاق بالزوجبهيجة الخريصي 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 15839071005/09/11 22 02/09/15إلتحاق بالزوجسارة فليليح 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 1584944705/09/11 22 15/09/15إلتحاق بالزوجسارة توهتوه 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةدار الحراق 1716782203/09/13 22 02/09/15إلتحاق بالزوجايت باحو فضيلة 10888Jمزدوجبنمنصور

إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةالمريجة 1719116603/09/13 22 02/09/15إلتحاق بالزوجصديق فاطمة الزهراء 10961Nمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: القنيطرةالعكارشة 1405359205/09/07 21 تبادلإلتحاق بالزوجربيعة فرتيت 06/09/17 10839F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالمواوقة 1681178305/09/11 21 02/09/15إلتحاق بالزوجنسرين المباركي 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: القنيطرةالمواوقة 1682625504/09/12 21 02/09/15إلتحاق بالزوجأسماء النجري 10925Zمزدوجعامر السفلية

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 1399185715/09/05 19 02/09/15إلتحاق بالزوجامال علم 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 1545665101/01/10 18 02/09/16إلتحاق بالزوجويسحاق حسناء 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةدار الحراق 1047860316/09/96 17 02/09/16إلتحاق بالزوجليلى بيطة 10953Eمزدوجمكرن
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 1114536116/09/97 17 06/09/17يوسف واحيد 06724Hمزدوجاساكن

إقليم: وزانم م ادريس الثانيإقليم: القنيطرةابن رشد 1155762416/09/99 17 06/09/17سرو م 15016

W

مزدوجبني قلة

عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: القنيطرةعين تيهلي 1548370126/12/08 17 07/09/17اسماء الفوتي 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: القنيطرةالجولن 706964116/09/92 16 05/09/16إلتحاق بالزوجةحميد الكرماط 12388Pمزدوجبني شيكر

إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالشقاقفة 1306332622/09/03 16 02/09/16إلتحاق بالزوجرجاء بوسرحان 10926Aمزدوجعامر السفلية

عمالة: الصخيرات  - م الفاسيإقليم: القنيطرةالبارودي

تمارة
1401660506/09/06 16 02/09/16إلتحاق بالزوجبويعلوي كوثر قدرية 01306U)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةلل غنو 1579977202/09/10 16 02/09/16إلتحاق بالزوجنورة باقي صنهاجي 20915H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالنجاجعة 1582804205/09/11 16 06/09/17إلتحاق بالزوجأخريف فتيحة 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمإقليم: القنيطرةلل غنو

تمارة
1583006205/09/11 16 02/09/16إلتحاق بالزوجحكيمة بركة 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطالولجةإقليم: القنيطرةالعنابسة 1583439305/09/11 16 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم العمراوي 01084C)مزدوجالسويسي )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 1584607405/09/11 16 06/09/17إلتحاق بالزوجوارح حفيظة 10960Mمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالمريجة 1681575504/09/12 16 04/09/16إلتحاق بالزوجبشرى عاشير 10953Eمزدوجمكرن

عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةتدانة 1267669204/09/02 15 02/09/16إلتحاق بالزوجخلوق فطومة 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: القنيطرةالشقاقفة 1368445115/09/04 15 02/09/16إلتحاق بالزوجوفاء حروش 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: القنيطرةالشقاقفة 1400076215/09/05 15 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر الصالحي 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: القنيطرة م/م التواصل 1401924206/09/06 15 02/09/16إلتحاق بالزوجالربان مجيدة 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة توبقالإقليم: القنيطرةالنجاجعة 1407238205/09/08 15 02/09/16إلتحاق بالزوجلكريم ماجدة 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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جماعة التعيين

عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 1549478202/09/09 15 02/09/16إلتحاق بالزوجلخضر سناء 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

عمالة: سلمدرسة رقية بنت الرسولإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 1551143501/01/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجسعاد الكرامي 20904

W

مزدوجحصين )المقاطعة(

عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 1580261202/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجشحيمي مريم 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: القنيطرةمكناسات 1581003302/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجقراط منال 10925Zمزدوجعامر السفلية

عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةلل غنو 1582843405/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجكريمة امشرا 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 1582973205/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجخديحة بدري 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةمشرع احضر

الغزولي

عمالة: سل 1584102205/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة أخبين 01259Tمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيإقليم: القنيطرةالعنابسة

تمارة
1584316205/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةلكحل حسن 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةالمواوقة 1584739405/09/11 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة غالمي 10906Dمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: القنيطرةلل غنو 1683282104/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجغماري اسماء 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةتدانة

اسبيطة

عمالة: سل 1683949504/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمساعيف ايمان 01248Fمزدوجعامر

عمالة: الرباطالعهد الجديدإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 1684080104/09/12 15 13/10/16إلتحاق بالزوجلطيفة اوباسو 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - حمان الفطواكيإقليم: القنيطرةالمريجة

تمارة
1684420204/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجسناء الطيبي 01333Y)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي

تمارة
1758583502/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجسلمى الفرد 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطفاطمة الزهراءإقليم: القنيطرةحرث تدانة 1758592102/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجإيمان الحلوي 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: القنيطرةالعيايدة 1265515604/09/02 14 04/09/16العبدي عادل 15481Bمزدوجمولي بوشتى

إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1367305207/09/04 14 28/10/16بوتي  راجات 10891Mمزدوجبنمنصور
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عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: القنيطرةأولد زيار 1549927201/01/10 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةنجيب بكوش 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةالنجاجعة 1579710602/09/10 14 02/09/16إلتحاق بالزوجعباسي امال 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 1583274105/09/11 14 05/10/16شعشاع حليمة 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

عمالة: سلمدرسة م الريحانيإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 1583776705/09/11 14 02/09/16إلتحاق بالزوجامال الوليد 01166S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الياسمينإقليم: القنيطرةأولد زيار

تمارة
1583841205/09/11 14 05/10/16إلتحاق بالزوجالتيسي البوشتاوية 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: القنيطرةدار الحراق 1683622104/09/12 14 05/10/16إلتحاق بالزوجاسماء قيقم 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةدار الحراق 1758594902/09/16 14 02/09/16إيمان الفقير 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

عمالة: الصخيرات  - الموحدينإقليم: القنيطرةدار الحراق

تمارة
1758595402/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجهناء  النقاش 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطم بن  يوسفإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 1584657105/09/11 13 02/09/16إلتحاق بالزوجماجدة عوكشة 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 1683122704/09/12 12 06/09/17إلتحاق بالزوجماجدة الراحلي 10949Aمزدوجمكرن

إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1306534205/09/03 11 06/09/17مراد  ادويري 10894Rمزدوجبنمنصور

عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: القنيطرةاولد الطالب 1683308204/09/12 8 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء حداني 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 1368106607/09/04 7 06/09/17احرضان عبد ا 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةارزيكات 1580983902/09/10 7 06/09/17حمزة خرشاوي 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةالضريسة 1583949105/09/11 7 04/09/17نادية كطابي 11037

W

مزدوجعرباوة

عمالة: الميةسيدي العربيإقليم: القنيطرةلفكارنة 1585409409/12/11 7 06/09/17زهرة الشلغمي 07835Rمزدوجسيدي موسى بن علي

عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: القنيطرةأبي بكر الرازي 1684379504/09/12 7 تبادلعفاف طيبي 06/09/17 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةالزاوية 1717116603/09/13 7 06/09/17السعدية بلويز 10894Rمزدوجبنمنصور

عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةاولد انصر 1266835112/09/02 6 تبادلوفاء الغيتي 06/09/17 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةابن رشد 1407596105/09/08 6 تبادلمصطفى الزحاف 06/09/17 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: الخميساتالزويجة

تمارة
240551117/09/84 229 16/09/87أقدمية 20 سنةعبد النبي هدي 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيانإقليم: الخميساتادريس للول 689499216/09/80 193 16/09/85أقدمية 20 سنةعلل سعيدي 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: فاسفاطمة الفهريةإقليم: الخميساتالعرفان 741807116/09/93 185 16/09/93أقدمية 20 سنةابتسام رايس 02072B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: الخميساتالعقادإقليم: الخميساتالتجارب 316478116/09/88 181 20/09/94أقدمية 20 سنةبوشعيب همساس 11412Dمزدوجبراشوة

إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتالبحتري 236549217/09/84 179 16/09/89أقدمية 20 سنةمحمود ماشا 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: مكناسالمنصورإقليم: الخميساتايت فزاز 380015117/09/90 175 17/09/95أقدمية 20 سنةعبد الحق الناصري 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الخميساتابو القاسم الشابيإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 211067216/09/85 167 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الجليل البوشاري 11230F)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتالخنساءإقليم: الخميساتايت عمر 745624116/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الرحيم العومري 25419D)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتمريم العذراءإقليم: الخميساتالرمل 734924216/09/93 159 16/09/98أقدمية 20 سنةاحمد لحسيني 20512V)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتبريمة 738691116/09/93 159 16/09/98أقدمية 20 سنةم بنمريدة 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتالحجامة 258604116/09/85 157 16/09/99أقدمية 12 سنةبلعيد ايت امى 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساترابعة العدويةإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 744134516/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم حمامة 11212L)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتالرمل 787069216/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةسعيد وارث 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتبريمة 719627316/09/92 153 16/09/97أقدمية 20 سنةم مرغان 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية
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إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتالحجامة 772058116/09/91 153 06/09/00أقدمية 12 سنةنجاة بنجاجة 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتبئر انزران 776707216/09/91 153 21/09/98أقدمية 20 سنةحمادي بولحديد 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: الخميساتايت اومناصف 60234116/09/94 151 16/09/99أقدمية 12 سنةحميد جدو 04017Rمزدوجعين عرمة

إقليم: الخميساتابو القاسم الشابيإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 89518216/09/95 151 16/09/99أقدمية 12 سنةالمصطفى البودي 11230F)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 203857221/09/83 151 16/09/99أقدمية 12 سنةحميد جدو 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتسد القنصرة 392287117/09/90 151 16/09/98أقدمية 20 سنةطناز م 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعيرإقليم: الخميساتالتوزيع

تمارة
762953116/09/95 149 05/10/98إلتحاق بالزوجفاطمة النهراوي 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتسيدي بوشوكة

الشافي

عمالة: سل 61740228/09/94 147 16/09/00أقدمية 12 سنةالزوهرة الشبيكي 01221Bمزدوجالسهول

إقليم: الخميساتالزويجةإقليم: الخميساتلعظم 61849216/09/94 147 16/09/98أقدمية 20 سنةرشيد بحما 11545Yمزدوجخميس سيدي يحيى

إقليم: الخميساترابعة العدويةإقليم: الخميساتايت فزاز 63714516/09/95 147 16/09/98أقدمية 20 سنةاعراب السعدية 11212L)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: سلمدرسة حي السلمإقليم: الخميساتلعظم 706982216/09/92 147 16/09/00أقدمية 12 سنةم احسايني 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

إقليم: الخميساتابن سيناإقليم: الخميساتايت بوبكر 742044216/09/93 147 16/09/98أقدمية 20 سنةخالد لحسيني 11214N)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الخميساتاولد زايد 744434116/09/93 147 16/09/98أقدمية 20 سنةابراهيم ايت لزرك 11448Tمزدوجمرشوش

إقليم: الخميساتعثمان بن عفانإقليم: الخميساتايت بوبكر 887102216/09/87 147 15/09/98أقدمية 20 سنةمينة كعبوب 11217S)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتبئر انزران 57890116/09/94 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعزيز أحزون 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: الخميساتابن رشد 58581716/09/94 145 16/09/00أقدمية 12 سنةم ابوالقائد 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتالزويجةإقليم: الخميساتعلل الفاسي 59040516/09/94 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعزيز الطاهري 11545Yمزدوجخميس سيدي يحيى
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عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: الخميساتعلل الفاسي

تمارة
60178116/09/94 145 16/12/00أقدمية 12 سنةبوعزة الكرماني 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: سلمدرسة إبن زاكورإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 720911116/09/92 145 16/09/00أقدمية 12 سنةم الطالب 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: الخميساتالعرفان

تمارة
744365116/09/93 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد الكريم الحداوي 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتبني زوليت 63466516/09/95 144 16/09/99إلتحاق بالزوجةبوعزة العزاوي 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتالندلس 150270116/09/81 144 تبادلأقدمية 12 سنةعلل  أعزوز 06/09/01 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتالخنساءإقليم: الخميساتايت زباير 57369116/09/94 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةعزيز العداوي 25419D)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد

تمارة
58947316/09/94 143 06/09/01أقدمية 12 سنةيوسف خنيجر 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: سل مدرسة توبقالإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 89409116/09/95 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةلحسن العماري 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتالمل

الغزولي

عمالة: سل 739203816/09/93 143 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد الحق موعاد 01259Tمزدوجعامر

إقليم: الخميساتم الزرقطونيإقليم: الخميساتبريمة 56109216/09/94 142 16/09/99إلتحاق بالزوجةابراهيم اقضا 11218T)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتاجغيدرات 749356116/09/93 142 16/09/99إلتحاق بالزوجةاسماعيل العثماني 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 58498516/09/94 141 16/09/99أقدمية 12 سنةمنير المحجوبي 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: الخميساتالثكنة 358843717/09/90 141 04/09/02أقدمية 12 سنةالمصطفى البخاري 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الرباطالنبعاثإقليم: الخميساتالمل 738857916/09/93 141 04/09/02أقدمية 12 سنةم هشمي 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةإقليم: الخميساتابن رشد

تمارة
739356116/09/93 141 04/09/02أقدمية 12 سنةم بنموسى 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 749877416/09/93 141 12/10/02أقدمية 12 سنةالحسن بوقابو 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: سلمدرسة الزوبير بن العوامإقليم: الخميساتظهر النخلة 1046834416/09/96 141 06/09/01أقدمية 12 سنةبقاوة سعيد 01160K باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتالرمل 562101016/09/94 139 13/09/01أقدمية 12 سنةادريس باحسو 11265Uمزدوجأيت اوريبل

إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 59765116/09/94 139 03/01/01أقدمية 12 سنةم الدرقاوي 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: الخميساتالعقاد 63399116/09/95 139 16/09/01أقدمية 12 سنةم بن فرحون 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 63462716/09/95 139 30/10/02أقدمية 12 سنةاحمد عتابن 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتالسلم

الغزولي

عمالة: سل 64123116/09/95 139 06/09/01أقدمية 12 سنةاحمد القسطالي 01259Tمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - المنظر الجميلإقليم: الخميساتالكدادرة

تمارة
89707116/09/95 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم المغاري 01326R)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتالمل 1044662116/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةفوزي التهامي 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: الخميساتسيدي بوشوكة

تمارة
1046732116/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد ا بوغزوة 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

مدرسة جمال الدين إقليم: الخميساتالتجارب

المهياوي

عمالة: سل 1118836216/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةامينة مشماش 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتايت كراض 11232971016/09/98 139 16/09/01أقدمية 12 سنةخالد شاكر 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

تمارة
1123311116/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعلي الناصري 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتالعزازبة 739376116/09/93 137 16/09/00أقدمية 12 سنةالطيبي البوقي 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميساتابن سيناإقليم: الخميساتالخوة 774135816/09/91 136 13/01/94أقدمية 20 سنةتورية البراني 11214N)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتاجغيدرات 57963716/09/94 135 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد الله احيزون 11232H)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: الخميساتالعقاد 91807116/09/95 135 06/09/00أقدمية 12 سنةاسماعيل السليماني 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 258335816/09/85 135 16/09/00أقدمية 12 سنةمرابطي بنعيسى 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: الخميساتالعزازبة

تمارة
738837116/09/93 135 04/09/02أقدمية 12 سنةهشام جيداني 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير
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جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - واد الشراطإقليم: الخميساتتيفوغالين

تمارة
1178817312/09/00 135 12/09/00أقدمية 12 سنةعبد ا الصكراطي 01353V)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: الخميساتحسان بن ثابث 238368117/09/84 134 16/09/01أقدمية 12 سنةحكيم بودراع 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: الخميساتالثكنة 706707816/09/92 133 04/09/02أقدمية 12 سنةم صباح 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتمعاوية

الغزولي

عمالة: سل 723925116/09/92 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالطاهر السيبة 01259Tمزدوجعامر

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتمعاوية

الغزولي

عمالة: سل 832889101/05/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةنجاة خطابي 01259Tمزدوجعامر

إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: الخميساتايت زباير 1045841816/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةمحفوظ أعياش 11273Cمزدوجأيت اوريبل

إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتايت كراض 1047433216/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةام اكنيدي 11484Gمزدوجمقام الطلبة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتالعقاد

الشافي

عمالة: سل 1048190316/09/96 133 مولي الحسين 

تكراتين
16/09/02أقدمية 12 سنة 01221Bمزدوجالسهول

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: الخميساتايت حمو الصغير

تمارة
1113699116/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةسليمان الغرودي 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الخميساتالمسيديرة 1118791216/09/98 133 14/10/02أقدمية 12 سنةهشام لمغاري 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: الخميساتالتجارب

تمارة
1123323116/09/98 133 16/09/02أقدمية 12 سنةم العريفي 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوفإقليم: الخميساتاولد زايد 1266063504/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةنزهة الدريسي 01030U)مزدوجالسويسي )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الخميساتبومعجون

اسبيطة

عمالة: سل 63610116/09/95 131 06/09/17أقدمية 12 سنةطارق اعسو 01248Fمزدوجعامر

عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: الخميساتالثكنة 719517116/09/92 131 24/12/03أقدمية 12 سنةاحمد المركادي 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: الخميساتالعرفان

تمارة
1174441113/09/00 131 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد الكامل العزفي 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتالريبعة 57593116/09/94 130 10/10/02إلتحاق بالزوجةالعربي جراري 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: الخميساتالتجارب

تمارة
258951116/09/85 129 05/09/03أقدمية 12 سنةرشيد عنتار 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير
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عمالة: سلمدرسة الكنديإقليم: الخميساتبئر انزران 334537416/09/88 129 06/09/01أقدمية 12 سنةعبدالنبي سلوين 01203G)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: الخميساتتيزيطين 1046403416/09/96 129 16/09/01إلتحاق بالزوجةالعربي الحجاب 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالحافظ بن حجرإقليم: الخميساتتيزيطين 1047560416/09/96 129 16/09/01إلتحاق بالزوجةبوعزة الرامي 04012K)مزدوجتولل )البلدية

عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: الخميساتاولد موسى 1113576216/09/97 129 06/09/01أقدمية 12 سنةكوثر أيت الحاج 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةإقليم: الخميساتالتجارب

تمارة
1113696116/09/97 129 12/09/01أقدمية 12 سنةابراهيم جابري 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: الخميسات18 نونبر

الوليد

إقليم: العيون 1123302116/09/98 127 25/10/04أقدمية 12 سنةخاليد شهبون 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

تمارة
63787116/09/95 125 07/09/04إلتحاق بالزوجنبيلة طيبين 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: الخميساتالسلم 89757116/09/95 125 06/09/03أقدمية 12 سنةخالد الحمدوني 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاصإقليم: الخميساتالرمل 1046739216/09/96 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةسمير العكوري 25779V)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسيإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 1046762116/09/96 125 16/09/02إلتحاق بالزوجةالحفيظ السالمي 01165R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتالسلم

ابراهيم

عمالة: سل 1047079116/09/96 125 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد العزيز جكاني 01253Lمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: الخميساتايت حمو الصغير

تمارة
1113612216/09/97 125 03/09/03أقدمية 12 سنةعبد الصمد لخليفي 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

مدرسة العلمة عبد الرحمان إقليم: الخميساتسيدي بلقاسم

الكتاني

عمالة: سل 1118859116/09/98 125 06/09/03أقدمية 12 سنةالبوشتاوية الشرقاوي 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: الخميساتتيفوغالين 1153648816/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةحجيبة الملياني 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: الخميساتالكدادرة

تمارة
1153720116/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد الرحيم الفقير 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتم بلميلودي 153785116/09/82 124 تبادلأقدمية 12 سنةمصطفى الضحاك 19/11/05 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتعين سعادة 1159163116/09/99 124 03/02/05إلتحاق بالزوجاسية بونويف 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: الخميساتالعرفان

تمارة
57464116/09/94 123 04/09/02أقدمية 12 سنةم الحيمر 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 60409616/09/94 123 05/09/03أقدمية 12 سنةيوسف الرحالي 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةام البنينإقليم: الخميساتابن رشد 89163616/09/95 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالمحجوب فارسي 26368Kمزدوجبني يخلف

عمالة: سلمدرسة ابن الروميإقليم: الخميساتالعقاد 1047773116/09/96 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالسعدية ابو الصبر 21533E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتبئر انزران 1118157516/09/97 123 04/09/02أقدمية 12 سنةنبيل سمان 11484Gمزدوجمقام الطلبة

عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الخميساتالمسيديرة 89262216/09/95 121 سدي رضا العمراني 

زريفي
07/11/05أقدمية 12 سنة 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة العلمة المدني إقليم: الخميساتالمير مولي عبد ا

الصفار

عمالة: سل 358795217/09/90 121 16/09/98إلتحاق بالزوجفاطمة المنصوري 01172Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: الخميساتولجة السلطان 7839841116/09/92 121 21/09/05أقدمية 12 سنةشكري الزهري 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: مكناساحمد شوقيإقليم: الخميساتالشهداء 861838521/09/83 120 16/09/99إلتحاق بالزوجفاطنة عاكف 03991M)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: الخميساتسيدي بوشوكة 749438616/09/93 117 07/09/04أقدمية 12 سنةبنعيسى مها 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 1044234116/09/96 117 16/09/04أقدمية 12 سنةم العباسي 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتتيفوغالين 1053278116/09/97 117 05/09/03إلتحاق بالزوجمينة الزمالطة 11335Vمزدوجسيدي الغندور

عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: الخميساتظهر النخلة 1113681116/09/97 117 01/09/04أقدمية 12 سنةم بوشحطة 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيانإقليم: الخميساتالسلم 1118823116/09/98 117 05/09/03إلتحاق بالزوجعزيزة المصمودي 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: الخميساتالعقاد 1120819116/09/98 117 07/09/04أقدمية 12 سنةامال الشعالي 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتاولد موسى

الغزولي

عمالة: سل 1153663116/09/99 117 07/09/04أقدمية 12 سنةبوشرى ايوبي 01259Tمزدوجعامر

عمالة: سلمدرسة حسن الصغيرإقليم: الخميساتلعظم 1153684616/09/99 117 07/09/04أقدمية 12 سنةيوسف الذهبي 01209N)مزدوجحصين )المقاطعة
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عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 89528716/09/95 115 07/09/05أقدمية 12 سنةفؤاد الشيتامي 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتالشهداءإقليم: الخميساتبريمة 725439216/09/92 115 16/09/03إلتحاق بالزوجةرشيد حفاض 11209H)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: سلمدرسة إبن زاكورإقليم: الخميساتاحمد لبلج 1307118105/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةايمان التباعي 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: الخميساتتيزيطين 602931016/09/94 113 28/11/07عبد الرحيم حسان 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة: الصخيرات  - اولد بوطيبإقليم: الخميساتالقايد بوعزة

تمارة
1118720316/09/98 113 22/11/07سعيد الباشا 21969Dمزدوجالمنزه

إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتعين سعادة 1123375116/09/98 110 31/10/06إلتحاق بالزوجةالمصطفى بلحاج 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الرباطالملإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 54759116/09/94 109 10/09/15إلتحاق بالزوجةسعيد البزازي 01068K يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 724059116/09/92 109 16/09/05أقدمية 12 سنةخالد بنطالب 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة فرحات حشادإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 738790116/09/93 109 07/09/04إلتحاق بالزوجةمصطفى الصالحي 01199C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 1044628816/09/96 109 07/09/05أقدمية 12 سنةبنعلي جواد 04209Zمزدوججحجوح

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابإقليم: الخميساتعلل الفاسي

تمارة
1113621116/09/97 109 07/09/05أقدمية 12 سنةالحسين بوغشوش 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 1118755316/09/98 109 05/09/05أقدمية 12 سنةامال حجاوي 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المنزهإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا

تمارة
1153505116/09/99 109 04/09/05أقدمية 12 سنةابراهيم علوي 01357Zمزدوجالمنزه

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 1173427206/09/00 109 07/09/04إلتحاق بالزوجإيمان بوكنين 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةإقليم: الخميساتالنهظة

تمارة
358845117/09/90 108 14/11/05إلتحاق بالزوجفتيحة بنمختار 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

مدرسة المقاوم م إقليم: الخميساتالعرفان

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
1046190116/09/96 107 30/10/06أقدمية 12 سنةالصديق احساين 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: الخميساتتيزيطين 57927216/09/94 105 05/09/07الحسين لغشيم 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان
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عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا

تمارة
1174525111/09/00 105 07/11/05إلتحاق بالزوجفاطمة الغازي 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الخميساتابو القاسم الشابيإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 1238343111/09/01 105 16/09/07إلتحاق بالزوججهان مقروط 11230F)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: الخميساتابو الفداء 57607116/09/94 104 16/09/02إلتحاق بالزوجةبوعزة بلمريكة 10915Nمزدوجحدادة

إقليم: الخميساتمريم العذراءإقليم: الخميساتابن سيرين 743566816/09/93 103 21/11/05إلتحاق بالزوجةم واحي 20512V)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: الخميساتسعد بن معاد

تمارة
1181429413/09/00 103 11/09/15حياة توفيق 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: سل مدرسة سيبويهإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1113586216/09/97 101 07/09/05إلتحاق بالزوجنادية حدوش 25422G)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: الخميساتالقايد بوعزة

تمارة
1153512316/09/99 101 30/10/09ابراهيم باحريز 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: الخميساتالنهظة

تمارة
1046737616/09/96 100 29/09/07بوشتة المهداوي 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: سلمدرسة م عبدهإقليم: الخميساتالسلم 1239373106/09/01 100 04/09/05إلتحاق بالزوجكريمة ساسة 01138L)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: الخميساتابن رشد 1153650316/09/99 99 05/11/07رجاء رمضان 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: الخميساتابن رشد 1175589506/09/00 99 30/10/06أقدمية 12 سنةسناء المسايطي 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينإقليم: الخميساتالعقاد

تمارة
1176838206/09/00 99 07/09/05أقدمية 12 سنةزينب الهائم السباعي 01330V)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيإقليم: الخميساتالمير مولي عبد ا 1118840316/09/98 96 04/09/02أقدمية 12 سنةفاطمة ابو الجهاد 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: الخميساتايت فزاز 1045068716/09/96 95 02/09/15عبد الرحيم الحريري 04189Cمزدوجلقصير

عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: الخميساتالمير مولي عبد ا 64644116/09/95 94 29/10/04أقدمية 12 سنةميمون ابن ادريس 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتابن بسام 772057116/09/91 90 تبادللطيفة بوعلي 02/09/16 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الخميساتجناتن 1159141216/09/99 87 04/09/12إلتحاق بالزوجاعلطن تميمونت 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: الخميساتعلل الفاسي

تمارة
260320216/09/88 85 16/09/08مالجرشي 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاصإقليم: الخميساتالتجارب

تمارة
1266947304/09/02 85 05/09/08حادجي سهام 01331

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 1400376215/09/05 84 17/09/07إلتحاق بالزوجهدى قدوري 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

مدرسة العلمة عبد الرحمان إقليم: الخميساتالريبعة

الكتاني

عمالة: سل 1235233406/09/01 83 05/09/07جميلة بوحري 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 1181462913/09/00 81 06/09/17نجاة طايو 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 1239422106/09/01 81 11/11/09إلتحاق بالزوجقمر سنحي 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتالنزالة 1401308901/01/06 78 01/01/06أقدمية 12 سنةاسماء حينش 11538Rمزدوجأيت بلقاسم

عمالة: الصخيرات  - اولد بوطيبإقليم: الخميساتالقايد بوعزة

تمارة
12392551006/09/01 77 30/10/09صابر طارق 21969Dمزدوجالمنزه

إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 1266992325/09/02 76 10/09/09إلتحاق بالزوجلبنى حجي 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: الخميساتبريمة 1307688222/09/03 76 05/09/16هشام لهراوي 04059Lمزدوجعين جمعة

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتالنبعاث 1267800218/09/02 75 01/10/16إلتحاق بالزوجأمينة لعرج 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 63437816/09/95 73 05/09/08الفاضل عبد ا 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتمريم العذراءإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 1123285116/09/98 73 16/09/12إلتحاق بالزوجةلحبيب بوطاهري 20512V)مزدوجالخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتاجغيدرات 1234533106/09/01 73 02/09/09إلتحاق بالزوجسميرة ايوب 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة ابن الروميإقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيز 1239037106/09/01 68 02/09/16عبد ا اوزنو 21533E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتايت مالك 1307768722/09/03 68 02/09/14إلتحاق بالزوجالهام لكباش 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: الخميساتاولد موسى

تمارة
1173755206/09/00 61 05/09/11يوسف الروداني 01347Nمزدوجصباح
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عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: الخميساتاولد زايد

تمارة
1235869313/09/01 61 05/09/11الديواني بوبكر 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

تمارة
1264712604/09/02 61 05/09/11بوامدن رفيق 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: الخميساتالعزازبة 1266221801/10/02 61 05/09/11عمر المغاط 11507Gمزدوجأيت مالك

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكريإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

تمارة
1399072207/09/05 61 21/03/11إلتحاق بالزوجرجاء أشرشور 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: الخميساتالنجدة 740799116/09/93 58 05/09/16عزوز الزويرات 21512Gمزدوجعامر

عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: الخميساتالسلم 1045423116/09/96 54 03/09/14إلتحاق بالزوجةالوردي رضوان 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 1048090516/09/96 53 04/09/12مروان الفاسي 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 1118846416/09/98 53 04/09/12ادريس اعكيدة 11236Mمزدوجمعازيز

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز

تمارة
1122523116/09/98 53 04/09/12عللي بوبكر 01359Bمزدوجأم عزة

إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1234359106/09/01 53 04/09/12عمراوي عزيز 11303Kمزدوجأيت يدين

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: الخميساتاولد زايد

تمارة
1235857806/09/01 53 01/09/12زهراء الدخامة 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1238821906/09/01 53 16/09/12يونس اعكي 11363Aمزدوجأيت  إيكو

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: الخميساتعلل الفاسي

عوف

عمالة: سل 1264291118/09/02 53 04/09/12فاطمة الزهراء بلمعلم 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: الخميساتالعزازبة 1404939305/09/07 53 04/09/12اباه جميلة 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: الخميساتالعزازبة

تمارة
14055901205/09/07 53 04/09/12الطرفاوي امينة 01361Dمزدوجأم عزة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتالعقاد

ابراهيم

عمالة: سل 1406461105/09/08 53                  نعيمة 

بنعدروش

04/09/12 01253Lمزدوجعامر

عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: الخميساتاحمد لبلج 1404821105/09/07 52 05/09/11إلتحاق بالزوجحسناء الجباري 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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عمالة: الرباطيوسف بن تاشفينإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 1153489316/09/99 51 05/09/11إلتحاق بالزوجةهشام الطيبي 01058Z يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتبوقشمير 1178641306/09/00 51 05/09/11خديجة أوحيم 11527D عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1239054806/09/01 51 05/09/11حسن قدي 11350Lمزدوجأيت  إيكو

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالنجدة 1268998404/09/02 51 05/09/11إلتحاق بالزوجوالحاج فاطمة 11335Vمزدوجسيدي الغندور

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

تمارة
1367996207/09/04 51 05/09/11خديجة صدوق 01347Nمزدوجصباح

إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: الخميساتالنجدة 1404844305/09/07 51 05/09/11حنان الخيزوران 11510Kمزدوجأيت مالك

إقليم: الخميساتالمير مولي عبد اإقليم: الخميساتبوقشمير 1405795224/01/08 51 05/09/11خديجة مزوز 11237Nمزدوجمعازيز

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: الخميساتاولد زايد

تمارة
1405943818/02/08 51 05/09/11بديعة الوافي 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 1238135206/09/01 47 06/09/17م لعرج 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتبني زوليت 1307008205/09/03 47 02/09/15الواكيلي عزيز 11236Mمزدوجمعازيز

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1123358116/09/98 46 03/09/12إلتحاق بالزوجةمنير لوطفي 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: الخميساتتيفوغالين 1176017106/09/00 46 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد الحميد العبودي 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 1048593116/09/96 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةم زبطة 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الرباطالولجةإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 1114598116/09/97 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد الصادق بنميمون 01084C)مزدوجالسويسي )المقاطعة

إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 1234745113/09/01 45 05/09/11إلتحاق بالزوجبهنان نادية 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوفإقليم: الخميساتلعظم 1263669504/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجمصطيفي علوي زينب 01030U)مزدوجالسويسي )المقاطعة

إقليم: الخميساتالشهداءإقليم: الخميساتبني زوليت 1268228104/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةمنيوي رضوان 11209H)مزدوجالخميسات )البلدية
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عمالة: الرباطالفتحإقليم: الخميساتابن الهيثم 1405909124/01/08 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةمرزوقي عبد اللطيف 01080Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطالمختار جزوليتإقليم: الخميساتابن الهيثم 1406793105/09/08 45 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة الدريسي 01075T يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الخميساتالشهداءإقليم: الخميسات18 نونبر 1581418802/09/10 45 04/09/12إلتحاق بالزوجالرحيوي مريم 11209H)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: الخميسات18 نونبر 1046050816/09/96 44 02/09/16اسماعيل لحكيم 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتحي الجديد 1174205106/09/00 44 تبادلنعيمة بن زكموط 02/09/16 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م الخامسإقليم: الخميساتعلل الفاسي

تمارة
1305691905/09/03 44 02/09/16أكيا سميرة 25221Nمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: الخميساتالعزازبة 1399140407/09/05 44 04/09/12إلتحاق بالزوجةايت ميمون هشام 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: الخميساتاولد موسى

تمارة
1265659301/10/02 43 04/09/12غزلن العساس 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوفإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1368203107/09/04 43 02/09/12إلتحاق بالزوجبنعمرو ايمان 01030U)مزدوجالسويسي )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: الخميساتالمل 10486171016/09/96 41 06/09/17لغنيمي سعيد 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 1121788216/09/98 41 02/09/16إلتحاق بالزوجحميدي فاطمة 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتالسلم

الغزولي

عمالة: سل 1237693206/09/01 41 06/09/17محسن اجغيون 01259Tمزدوجعامر

عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: الخميساتايت حمو قسو 1399691507/09/05 41 12/10/17لطيفة    الدايم   ا 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتبني زوليت 1400607307/09/05 39 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة مجدوبي 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: الخميساتعلل المصدر 1048023516/09/96 38 02/09/14عبد ا  بسلة 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: الخميساتالريبعة 1265971404/09/02 38 02/09/14الحمداني عصام 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: الخميساتالسلم 1269639219/09/02 38 02/09/16ربيع طابق 01234Rمزدوجالسهول
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المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتالسلم

الغزولي

عمالة: سل 1173972118/09/00 37 06/09/17م أخاتار 01259Tمزدوجعامر

عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: الخميساتالسلم 1180830806/09/00 37 06/09/17جصاب اسماء 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: الخميساتراس الحامة 783899616/09/92 36 06/09/17أفتاتي رشيدة 21512Gمزدوجعامر

عمالة: الرباطوادي المخازنإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 1234009114/09/01 36 03/09/13إلتحاق بالزوجرشيدة احبشو 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي عبد ا بن إقليم: الخميساتالسلم

حسون

عمالة: سل 1238633206/09/01 36 06/09/17إلتحاق بالزوجمرابط امــــال 20905X)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزإقليم: الخميساتتغدوين 1440850501/01/06 35 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم هرماش 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: الخميساتمعاويةإقليم: الخميساتبئر انزران 1308132105/09/03 34 04/09/16نوار اغانم 11520

W

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: الخميساتاولد زايد

تمارة
1264746404/09/02 32 02/09/16عبد اللطيف بوشدوق 01350Sمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: الخميساتعائشة الصديقية

تمارة
1268216312/09/02 30 06/09/17يونس ملوكي 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الخميساتحمان الفطواكيإقليم: الخميساتالمغرب العربي 1239647806/09/01 27 تبادلالطيب رشيدة 07/09/17 11324Hمزدوجسيدي علل المصدر

عمالة: سلمدرسة بدرإقليم: الخميساتظهر النخلة 1367495307/09/04 27 02/09/16إلتحاق بالزوجنورى  الحمري 01188R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الرباطعقبة بن نافعإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 1401711106/09/06 27 03/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الحزيبي 01055

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: الخميساتالريبعة 1681141201/01/12 27 01/09/16إلتحاق بالزوجعائشة الحسوني 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: الخميساتسيدي لحسن 1173418206/09/00 24 02/09/16عبد الرحمان بوكنافية 11507Gمزدوجأيت مالك

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 1405025305/09/07 24 02/09/15إلتحاق بالزوجزكور خديجة 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 1550133101/01/10 24 02/09/16اسامة الدغوغي 11309Sمزدوجالصفاصيف

إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1758541602/09/16 24 02/09/16فاتحة بن المداني 03375Tمزدوجاغمات

313



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: الخميساتالتوزيع 19108621001/01/17 24 06/09/16ياسين عبد الشافي 12950Aمزدوجاميضر

إقليم: الخميساتم الزرقطونيإقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيب 1044740416/09/96 23 تبادلإلتحاق بالزوجزكية صبحي 02/09/15 11218T)مزدوجالخميسات )البلدية

مدرسة جمال الدين إقليم: الخميساتعلل بن عبد ا

المهياوي

عمالة: سل 1407331505/09/08 23 02/09/16إلتحاق بالزوج مليلي هاجر 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: الخميساتالداخلة 1549875101/01/10 23 02/09/15إلتحاق بالزوجمجدوبي عزيزة 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: الخميساتابن الهيثم

تمارة
1405779220/02/08 22 07/09/15إلتحاق بالزوجربيعة     فولوس 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 1407201205/09/08 22 02/09/15إلتحاق بالزوجلعبيد مارية 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الخميساتابوبكر الرازيإقليم: الخميساتبريمة 1581207802/09/10 22 02/09/15إلتحاق بالزوجموشان فوزبة 11274Dمزدوجمجمع الطلبة

عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 1581748402/09/10 22 02/09/15إلتحاق بالزوجاخرواش فاتحة 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: الخميساتابن رشد 1405917224/01/08 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةالسباعي  عبد الكريم 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطعمار بن ياسرإقليم: الخميساتانوال 1267513202/10/02 19 02/09/15إلتحاق بالزوججودي وهيبة 01069L يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الخميساتايت زبايرإقليم: الخميساتالتوزيع 1406033123/01/08 18 02/09/16خيي أحمد سعيدة 11359

W

مزدوجأيت  إيكو

إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتايت كراض 1681144101/03/11 17 06/09/17اسماعيل الحوماني 11238Pمزدوجأولماس

إقليم: الخميساتتارميلتإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 1681312105/09/11 17 06/09/17جيودي عز الدين 11383Xمزدوجأولماس

إقليم: الخميساتالعرفانإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1719179903/09/13 17 06/09/17رشيد سجاري 11406Xمزدوجبراشوة

إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الخميساتلعظم 1720053602/09/14 17 06/09/17الكبير بندان 11448Tمزدوجمرشوش

إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتالرشيدية 1720159102/09/14 17 06/09/17احمد بويسحاق 11292Yمزدوجالكنزرة

إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتايت بوبكر 1721242102/09/14 17 06/09/17رشيد لعموميى 11298Eمزدوجأيت يدين
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عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: الخميساتالتجارب

تمارة
1758547102/09/16 17 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة الخرطي 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرإقليم: الخميساتالرشيدية 1177826306/09/00 16 02/09/16إلتحاق بالزوجمليكة الرامي 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتعائشة الصديقية 1156119116/09/99 15 02/09/16إلتحاق بالزوجثورية فضاض 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الموحدينإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد

تمارة
1549148202/09/09 15 02/09/16إلتحاق بالزوجبوسرحان زينب 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطالعهد الجديدإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 1580794202/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجحفضاوي وردة 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: الخميساتسد القنصرة

تمارة
1584488105/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم مفضل 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 1758542202/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم الشرفي 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: الخميساتعمرو بن العاص

عوف

عمالة: سل 1911680101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجوفاء الحفيظي 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة توبقالإقليم: الخميساتالتوزيع 1911764201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجإكرام الميسوري 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: الخميساتالتوزيع

عوف

عمالة: سل 1912024201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجخديجة الزيتوني 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الموحدينإقليم: الخميساتالتوزيع

تمارة
1912701501/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة وبوديب 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

تمارة
1550928201/01/10 14 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة أمدان 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 1758549802/09/16 14 02/09/16عبدالوكيل اسادي 11814Rمزدوجأم الربيع

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص

الحسني
1758550102/09/16 14 02/09/16عثمان مولحي 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسايت حسينإقليم: الخميساتالتوزيع 1911328701/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجرجاء بشرور 04030Eمزدوجأيت ولل

عمالة: الصخيرات  - الموحدينإقليم: الخميساتالكدادرة

تمارة
1911723101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوج فاطمة الكنزي 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: سلمدرسة حي السلمإقليم: الخميساتالريبعة 1549942201/01/10 13 02/09/16إلتحاق بالزوجبنسعدا سميرة 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة
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إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 1237419106/09/01 11 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام رشدي 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتبوقشمير 1548404129/11/08 10 02/09/17إلتحاق بالزوجةم فوغالي 11238Pمزدوجأولماس

إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتتيزيطين 1720589402/09/14 9 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الحناوي 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 1400527207/09/05 7 06/09/17لمريني نجية 11238Pمزدوجأولماس

إقليم: الخميساتالمغرب العربيإقليم: الخميساتحمان الفطواكي 1401069207/09/05 7 تبادلالياس يقين 06/09/17 23915U)مزدوجالخميسات )البلدية

مدرسة المنصور الذهبي إقليم: الخميساتايت اومناصف

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1404759105/09/07 7 06/09/17إلتحاق بالزوجبهيجة فضل ا 01512T)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: الخميساتالسلمإقليم: الخميساتالكدادرة 1681756304/09/12 7 06/09/17ايت الطالب محسن 11421Nمزدوجمولي إدريس أغبال

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتالعزازبة 1682610704/09/12 7 06/09/17ا شرف  العل لي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميسات18 نونبر 1683159404/09/12 7 06/09/17زكريا ء  الصغير 22124Xمزدوجأيت يدين

إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتاولد موسى 1717722203/09/13 7 06/09/17البوباري عبد العزيز 11350Lمزدوجأيت  إيكو

إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيز 1717881203/09/13 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةخالد المحجوب 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتالعزازبة 1718301203/09/13 7 06/09/17احمايس جمال 11491Pمزدوجمقام الطلبة

إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتتيفوغالين 1718313103/09/13 7 06/09/17إلتحاق بالزوجحوري حفيظة 11238Pمزدوجأولماس

إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتالعزازبة 1718617803/09/13 7 06/09/17لغليمي سعيد 22124Xمزدوجأيت يدين

إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 1719866502/09/14 7 06/09/17سعيد أستور 11504Dمزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتاولد زايد 1720494302/09/14 7 06/09/17فؤاد  البروحي 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتالرشيدية 1720498702/09/14 7 06/09/17عبد الخالق البوشيخي 11298Eمزدوجأيت يدين
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إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتتغدوين 1720835202/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجادريسية السرغيني 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: الخميساتالثكنة 1156821316/09/99 6 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة عنان 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتالقاضي عياض 1584393105/09/11 6 06/09/17سناء معرير 11238Pمزدوجأولماس

إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتالشهداء 1681546105/09/11 6 06/09/17إلتحاق بالزوجالزناكي ليلى 11298Eمزدوجأيت يدين

إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: الخميساتالسلم 1681812504/09/12 6 06/09/17فاطمة ألمو 11313

W

مزدوجالصفاصيف

إقليم: الخميساتابوبكر الرازيإقليم: الخميساتبريمة 1681873504/09/12 6 06/09/17إلتحاق بالزوجةياسين عنفيفن 11274Dمزدوجمجمع الطلبة

إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتاولد موسى 1717869103/09/13 6 06/09/17فاطمة المعطاوي 11504Dمزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتم الزرقطوني 1719165203/09/13 6 تبادلنجاة صرحان 06/09/17 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتعلي بن ابي طالب 1720195102/09/14 6 تبادلحسنة بوراس 06/09/17 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 1753246102/09/15 20 02/09/15إلتحاق بالزوجربحة  خويا 11211K)المازيغيةالخميسات )البلدية

إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: الخميساتم الكامل 1751976102/09/15 18 02/09/15ايت زايد الحسين 13353Nالمازيغيةانقوب

إقليم: الخميساترابعة العدويةإقليم: الخميساتعلل الرحماني 1753260102/09/15 18 02/09/15العبوز الحسين 11212L)المازيغيةالخميسات )البلدية

عمالة: الرباطالناشئة الميةعمالة: الرباطأحمد القاسمي 377852117/09/90 140 16/09/91أقدمية 20 سنةصابر زينة 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطالحزام الخضرعمالة: الرباطبلل بن رباح 385786217/09/90 140 17/09/91أقدمية 20 سنةحليوتي  لطيفة 01081Z يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورعمالة: الرباطإدريس الول

تمارة
1238231206/09/01 54 26/10/10لودادي نسرين 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمعمالة: الرباطالناشئة المية 7208991016/09/92 50 02/09/16عبد المجيد رزقي 01250Hمزدوجعامر

عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقعمالة: الرباطيعقوب المنصور 717897116/09/92 40 02/09/16إلتحاق بالزوجةم حوارثي 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

317



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: الرباط11 يناير 1176325306/09/00 27 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية الواسع 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي عمالة: الرباطاحمد الراشدي

ابراهيم

عمالة: سل 1270005604/09/02 26 06/09/17خديجة زين الدين 01253Lمزدوجعامر

مدرسة الفقيه عبد السلم عمالة: الرباطم بلحسن الوزاني

الزهراوي

عمالة: سل 1407777617/03/09 13 09/09/16إلتحاق بالزوجخرصى نجاة 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة الفقيه عبد السلم عمالة: الرباطم بلحسن الوزاني

الزهراوي

عمالة: سل 1581668202/09/10 13 فاطمة الزهراء 

الزوين
19/09/16إلتحاق بالزوج 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضعمالة: الرباطعقبة بن نافع

وتنان
19124491001/01/17 12 06/09/16لصفر زهرة 19738Dمزدوجاقصري

عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرعمالة: الرباطالمام مالك 1263961104/09/02 6 06/09/17إلتحاق بالزوجعتيق إيمان 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: الرباطالمام مالكعمالة: سلمدرسة زردال 383159117/09/90 181 16/09/92إلتحاق بالزوجسميرة الزويني 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة م الريحانيعمالة: سلمدرسة للة أسماء 860580111/10/83 172 27/10/83أقدمية 20 سنةكريمة كلزيم 01166S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي 

ابراهيم

عمالة: سلمدرسة الساقية الحمراءعمالة: سل 383690117/09/90 169 17/09/91أقدمية 20 سنةميلودة الجرايفي 01162M باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة واد الذهبعمالة: سلمدرسة بوجدور 749534116/09/93 165 15/09/15أقدمية 20 سنةالطجايوتي فضيلة 01164P)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الجبابرة

مدرسة عبد المومن عمالة: سل

الموحدي

عمالة: سل 303052116/09/87 153 16/09/97أقدمية 20 سنةم الشركي مستقيم 23445H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سل  مدرسة البحتريعمالة: سلمدرسة الصديق بلعربي 60918116/09/94 152 16/09/97إلتحاق بالزوجالشهب سميرة 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتعلل البحراويعمالة: سلمدرسة م حصار 240067117/09/84 152 21/09/88أقدمية 20 سنةنزهة بركاني 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سل مدرسة الزلقةعمالة: سل مدرسة فرحات حشاد 174477121/09/83 148 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد ا الخلوقي 23444G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة الميرة للمريمعمالة: سلمدرسة بوجدور 354188116/09/89 147 15/09/15أقدمية 20 سنةاسية المرابط 01169V)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة رابعة العدويةعمالة: سلمدرسة احصين 383936317/09/90 142 16/09/91أقدمية 20 سنةحياة بنعابة 01170

W

مزدوجتابريكت )المقاطعة(

عمالة: الرباطالحاج قدور كريمعمالة: سلمدرسة احصين 383850217/09/90 140 16/09/91أقدمية 20 سنةزهراء  العتابي 01018F)مزدوجحسان )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات  - زرارةعمالة: سلمدرسة الكندي

تمارة
775842116/09/91 140 16/09/91أقدمية 20 سنةللفاطمة الدريسي 01004R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: سل مدرسة سيبويهعمالة: سلمدرسة رحال المسكيني 707090216/09/92 132 16/09/93أقدمية 20 سنةنعيمة برطال 25422G)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

عمالة: الرباطأحمد القاسميعمالة: سل 213740116/09/85 129 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد الحق باخوش 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: سلمدرسة يعقوب المنصور 174301111/10/82 124 16/09/95أقدمية 20 سنةحميد عمار 01155E باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: سلمدرسة يعقوب المنصور 349063216/09/89 124 16/09/95أقدمية 20 سنةمينة بنطالب 01155E باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

 مدرسة م بن الراضي 

السلوي

عمالة: سلمدرسة بدرعمالة: سل 359377117/09/90 124 16/10/97أقدمية 20 سنةبوعوينة المصطفى 01188R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي 

ابراهيم

عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيعمالة: سل 1118798216/09/98 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالوزاني حنان 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة عبد المومن عمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي

الموحدي

عمالة: سل 337812216/09/88 122 06/09/00أقدمية 12 سنةمصطفى رشدي 23445H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيانعمالة: سل مدرسة المرينيين 63896116/09/95 120 16/09/96أقدمية 20 سنةفتيحة المكناسي 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

اولد الغزولي

عمالة: الرباطاحمد الراشديعمالة: سل 1153546116/09/99 119 01/10/03إلتحاق بالزوجسميرة اوداود 01039D)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة جمال الدين عمالة: سلمدرسة احصين

المهياوي

عمالة: سل 89657116/09/95 112 25/09/98أقدمية 20 سنةوفاء رضوان 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة م بلكبيرعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر 378412117/09/90 112 23/11/98أقدمية 20 سنةأحمد أولد بوميدومة 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة الطلسعمالة: سلمدرسة اشبيلية 707434216/09/92 112 16/09/98أقدمية 20 سنةعياطة نادية 23465E باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطباب تامسناعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر 1052218316/09/97 112 16/09/98أقدمية 20 سنةتورية حيدان 01023L)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: سل مدرسة سيبويهعمالة: سل مدرسة بئر انزران 1115082216/09/97 112 16/09/98أقدمية 20 سنةنصيرة شعايب 25422G)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة سعد بن أبي وقاصعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر 60894116/09/94 108 تبادلأقدمية 12 سنةمونية ورزيق 28/09/99 01187P)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

مدرسة العلمة المدني عمالة: سل

الصفار

عمالة: سل 1113620416/09/97 108 16/09/99أقدمية 12 سنةعائشة لعروبي 01172Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سل  مدرسة البحتري 1113666316/09/97 108 16/09/99أقدمية 12 سنةسعاد    مصباح 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة ابي عنان المرينيعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 64007316/09/95 106 06/09/00أقدمية 12 سنةالهام احنيش 01182J)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمدرسة يعقوب المنصور 213510116/09/85 106 06/09/00أقدمية 12 سنةأحمد الشرفي 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 63864216/09/95 104 18/12/04أقدمية 12 سنةحليمة محتاج 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريعمالة: سلمدرسة 11يناير

تمارة
955995116/09/80 104 21/10/06أقدمية 12 سنةأغراي فاطمة 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سل مدرسة م وديع السفي 1118800316/09/98 104 06/09/00أقدمية 12 سنةفاطمة الخلدوني 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سل

ابراهيم

عمالة: سل 1177357106/09/00 103 09/09/05أقدمية 12 سنةفاطمة هومدة 01253Lمزدوجعامر

مدرسة الفقيه عبد السلم عمالة: سلمدرسة العهد الجديد

الزهراوي

عمالة: سل 7653111016/09/91 102 09/11/05أقدمية 12 سنةنفيسة العيار 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة ابو الحسن 

القابسي

عمالة: الرباطالتوحيدعمالة: سل 863996316/09/85 101 04/10/01إلتحاق بالزوجعتيقة خاليص 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة طه حسينعمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازي 213675216/09/85 100 06/09/01أقدمية 12 سنةصالح عواد 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة الفقيه عبد السلم عمالة: سل مدرسة توبقال

الزهراوي

عمالة: سل 240377601/10/83 100 06/09/01أقدمية 12 سنةحسن بنكيط 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان

المراكشي

عمالة: سل 889412116/09/88 100 تبادلأقدمية 12 سنةخليجة بنك 25/09/02 25508A باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس سيدي 

ابراهيم

عمالة: سلمدرسة الطلسعمالة: سل 1046496416/09/96 98 19/09/07إلتحاق بالزوجازهور بهلولي 23465E باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسيعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر 58696316/09/94 96 31/10/02أقدمية 12 سنةسعاد منار 01165R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الرباطعلل كراكشوعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر 774139316/09/91 96 04/10/02إلتحاق بالزوجربيعة الشاكري 01028S)مزدوجالسويسي )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبيعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 1158313516/09/99 93 05/09/03إلتحاق بالزوجرشيدة لقسيمي 01140N)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريعمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 55638116/09/94 90 علوي سليماني 

الحسين
تبادلأقدمية 12 سنة 25/12/06 01161L باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

320



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
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عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 1153682316/09/99 90 05/09/03أقدمية 12 سنةفاطنة بوخرطة 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوعمالة: سلمجموعة مدارس دوسليم 62605516/09/95 86 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة حجاج 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

عمالة: الرباطخالد بن الوليدعمالة: سل 1122831116/09/98 86 05/09/07إلتحاق بالزوجبشرى يعقوبي 01005S أكدال الرياض

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس الحنشة 

الفوارات

عمالة: سلمدرسة عين بركةعمالة: سل 1153499116/09/99 85 27/09/07إلتحاق بالزوجةهشام بابا خويا 01258S)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

عمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاريعمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازي 355711516/09/89 84 10/02/06أقدمية 12 سنةثوبة البكري 20915H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة بدرعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 1046410316/09/96 83 04/09/12إلتحاق بالزوجرجاء وزاني شاهدي 01188R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

عمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاريعمالة: سل 1118856316/09/98 83 24/09/07ليلى النويضي 20915H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي 

ابراهيم

عمالة: سلمدرسة ابن الروميعمالة: سل 1269087404/09/02 83 05/10/07قريب سعاد 21533E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سلمدرسة بوجدور 1156017316/09/99 82 15/09/15إلتحاق بالزوجحيمري نزهة 01163N باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفقيه عبد السلم 

الزهراوي

عمالة: الرباطباب تامسناعمالة: سل 1178508506/09/00 80 23/11/05إلتحاق بالزوجمنتصر نادية 01023L)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 63717116/09/95 78 07/09/05أقدمية 12 سنةفاطمة اسمهدي 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة الفقيه عبد السلم عمالة: سل مجموعة مدارس التنمية

الزهراوي

عمالة: سل 1118831616/09/98 76 06/09/17إلتحاق بالزوجةم اغياي 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

مدرسة زين العابدين بن عمالة: سل

عبود

عمالة: سل 1173021406/09/00 75 01/09/13إلتحاق بالزوجنادية بلحاج 01157G باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطبوهللعمالة: سلمدرسة م بلكبير 1116839116/09/97 73 30/09/16إلتحاق بالزوجحسناء كرجي 01063E يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينعمالة: سلمدرسة م بلكبير 174817121/09/83 70 06/09/17صادق عبد الرحمان 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: سلمدرسة بوشعيب  الحريزيعمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبي 774305116/09/91 68 تبادلبوعزوي فاطيمة 06/09/17 01204H)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوعمالة: سل 1121426216/09/98 65 01/09/13اواعلو حنان 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(
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عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيعمالة: سل مدرسة بئر انزران 1234133106/09/01 64 25/10/10بوشرة ايت العسكري 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة الشريف 

الدريسي

عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سل 62151110/10/94 60 04/09/12بوشكورت مريم 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الجبابرة

عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوعمالة: سل 1153649116/09/99 59 02/09/10شعبان   سمياء 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

مدرسة بوشعيب  

الحريزي

عمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبيعمالة: سل 1118830116/09/98 52 تبادللطيفة كوفال 23/09/13 01140N)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة الزوبير بن العوامعمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 1305979205/09/03 51 04/09/12إلتحاق بالزوجابتسام بلقايد 01160K باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمدرسة ام ايمن 1155678116/09/99 48 04/09/12ليلى الغزالي 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة الكنديعمالة: سل مدرسة المرينيين 1175648306/09/00 46 مزدوجحصين )المقاطعة(01203Gحفيظة التويمي

مدرسة سيدي عبد ا بن عمالة: سلمدرسة ام ايمن

حسون

عمالة: سل 1176258406/09/00 44 10/09/12إلتحاق بالزوجالزهراء اللودي 20905X)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس الحنشة 

الفوارات

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سل

ابراهيم

عمالة: سل 1173792306/09/00 43 03/09/12هند المصمودي 01253Lمزدوجعامر

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةعمالة: سل 1238125706/09/01 43 05/09/12سعاد المزاني 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

 مجموعة مدارس ولجة 

السلطان

عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سل 1238586706/09/01 43 04/09/12فاطمة مونير 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة عمر بن عبد 

العزيز

عمالة: سل مدرسة توبقالعمالة: سل 383136117/09/90 38 04/09/12إلتحاق بالزوجبلفاهم زهور 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةاولد انصرعمالة: سلمدرسة بوجدور 92590116/09/95 36 تبادلخديجة بولبرود 06/09/17 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

مدرسة سعد بن أبي 

وقاص

إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيعمالة: سل 1264812625/09/02 36 تبادلهجر بوكرين 06/09/17 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

عمالة: سلمدرسة م بلكبيرعمالة: سل 59837116/09/94 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةهيشام بازي 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد 

المراكشي

عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: سل 1551207101/01/10 6 تبادلم الياكي 06/09/17 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سلمدرسة أحمد الجريري 1581386102/09/10 6 تبادلأوسليمان سلمة 06/09/17 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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مدرسة مولي علي 

الشريف

إقليم: الحوزاجيكنعمالة: سل 1910985201/01/17 12 06/09/16ايت اوحماد مصطفى 03749Zالمازيغيةاغواطيم

عمالة: سلمدرسة م الباروديعمالة: سلمدرسة للة أسماء 1912673101/01/17 12 06/09/16واشوع  حكيمة 18592H)المازيغيةحصين )المقاطعة

عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: سيدي قاسمابن حزم 947816117/09/79 237 26/11/83أقدمية 20 سنةالمدغري خاتمة 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 165324716/09/82 207 16/09/90أقدمية 20 سنةحكيم بويداس 10916Pمزدوجحدادة

إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: سيدي قاسمابن البناء 240635117/09/84 207 03/10/88أقدمية 20 سنةم قنديل 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 240312117/09/84 205 رحموني عبد 

الرحمان
16/09/90أقدمية 20 سنة 14672X)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: مكناسم مجاهدإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 288406116/09/86 199 16/09/91أقدمية 20 سنةعبد النبي الرياحي 03969N)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الملإقليم: سيدي قاسمالندلس 258693116/09/85 184 16/09/92إلتحاق بالزوجةالمصطفى لمودن 25993C)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

عمالة: مكناسسكينة بنت الحسينإقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفان 769791216/09/91 183 16/09/92أقدمية 20 سنةأمينة أوراغ 03974U)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسأحدإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 204444116/09/84 181 16/09/95أقدمية 20 سنةالحبشي عبد العزيز 03823E مولي ادريس زرهون

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفانإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 988006108/11/93 177 08/11/93أقدمية 20 سنةعبد السلم بالعسري 14911Gمزدوجزيرارة

إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 1إقليم: سيدي قاسماولد التازي 378508917/09/90 175 16/09/95أقدمية 20 سنةفؤاد الراية 10909Gمزدوجسيدي الطيبي

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: سيدي قاسمعبدا كنون

العلوي

عمالة: مكناس 878097216/09/86 173 16/09/94أقدمية 20 سنةزاكية صمدي 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 258339116/09/85 171 16/09/94أقدمية 20 سنةالفلحي جمال 04202Sمزدوجأيت يعزم

عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 211478116/09/85 169 16/09/96أقدمية 20 سنةكتاني م 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 216881316/09/85 169 16/09/98أقدمية 20 سنةعلي بوغيان 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 247589116/09/88 169 16/09/96أقدمية 20 سنةالبداوي نجيب 10922

W

مزدوجعامر السفلية
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عمالة: مكناسالمام البخاريإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 288539116/09/86 167 16/09/99أقدمية 20 سنةم بنعياد 03963G المشور الستينية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسالسعادةإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 377618417/09/90 167 16/09/97أقدمية 20 سنةادريس مريني 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 258607116/09/85 166 16/09/95إلتحاق بالزوجةعوبقة عبد العزيز 23818N)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفانإقليم: سيدي قاسمالحوافات 378897117/09/90 165 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد المجيد الساكن 14911Gمزدوجزيرارة

إقليم: سيدي قاسمابن خلدونإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 236796317/09/84 163 17/09/98أقدمية 20 سنةعبد المجيد البوزيدي 14655D)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمالغزالي 739345216/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبدالعزيز باخويا 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبإقليم: سيدي قاسموليلي 694751316/09/80 161 16/09/98أقدمية 20 سنةمخلص سنون 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 725453116/09/92 161 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد السلم المصدادي 01241Yمزدوجالسهول

إقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفانإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 769817216/09/91 161 16/09/97أقدمية 20 سنةغوزة عمار 14911Gمزدوجزيرارة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي قاسم  المريفك 258896116/09/85 159 28/05/02أقدمية 12 سنةعلي  بالنبيشة 10976Eمزدوجبومعيز

إقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفانإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 764604216/09/91 159 16/09/97أقدمية 20 سنةأم كلثوم الغول 14911Gمزدوجزيرارة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 56949116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةبوجنان المهدى 10976Eمزدوجبومعيز

عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: سيدي قاسمالعقاد 58017116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم بلعربي 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 58949116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةلمنور عبد الرحمان 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسماولد التازي 60239116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةرشيد اليعقوبي 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمبئرانزرانإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 89281116/09/95 157 19/09/98أقدمية 20 سنةبلفقيه خاليد 14651Z)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

عمالة: الصخيرات  - دار الباتولإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود

تمارة
89650116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةحفيظة عباد 01340F)مزدوجتمارة )البلدية
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إقليم: سيدي قاسمرقية بنت الرسولإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 707486116/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةبنحساين شرف 14653B)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمعاشر رمضانإقليم: سيدي قاسمابن جني 740676116/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم الطهيري 14959Jمزدوجبير الطالب

إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 745641216/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةكمون إسماعيل 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: سيدي قاسمال نبعات 89513116/09/95 153 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الحليم الدهبي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالمختار السوسي 707929116/09/92 153 16/09/97أقدمية 20 سنةالصنادقي ميلود 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 775064116/09/91 153 16/09/98أقدمية 20 سنةفتيحة لدي 23818N)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشي 1115350116/09/97 153 16/09/98إلتحاق بالزوجالزين أسماء 23818N)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 717960116/09/92 151 16/09/99أقدمية 12 سنةشنوق عبد الرحيم 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة حي السلمإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 724087816/09/92 151 16/09/99أقدمية 12 سنةلحسن العمراوي 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: سيدي قاسم 744503116/09/93 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد العالي بريول 03893Fمزدوجالدخيسة

عمالة: مكناسمدرسة توللإقليم: سيدي قاسمابن جني 91064116/09/95 150 16/09/98إلتحاق بالزوجةاسماعيل حرشة 04013L)مزدوجتولل )البلدية

عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 60130416/09/94 149 الحمزاوي عبد 

الرزاق
16/09/01أقدمية 12 سنة 03898Lمزدوجواد الجديدة

إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 742114116/09/93 148 09/10/99إلتحاق بالزوجةم برما 14661K)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 746853116/09/93 148 16/09/98إلتحاق بالزوجةاسبيتي عبد الرزاق 23818N)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

عمالة: المضيق - عبد ا إبراهيمإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية

الفنيدق
62904216/09/95 147 16/09/98أقدمية 20 سنةحميد بومهدي 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرمل 348764316/09/89 147 20/09/00أقدمية 12 سنةإلهام نظر 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: سيدي قاسمالغزالي 744408316/09/93 147 25/09/01أقدمية 12 سنةصابر حميد 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان
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إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 89127116/09/95 145 16/09/00أقدمية 12 سنةم الصفر 18572L)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: سيدي قاسمابن حزم 288111116/09/86 145 16/09/01أقدمية 12 سنةابن اسماعيل فوزي 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: سيدي قاسمالحوافات 383282117/09/90 145 06/09/00أقدمية 12 سنةفتيحة الركراكي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 744063616/09/93 145 06/09/00أقدمية 12 سنةخليد دكداك 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 744538416/09/93 145 06/09/00أقدمية 12 سنةالهواري إدريس 03836Uمزدوجواد الجديدة

إقليم: سيدي قاسمالمام الشافعيإقليم: سيدي قاسم  المريفك 769134116/09/91 145 06/09/00إلتحاق بالزوجةعبد السلم الطاهري 14972Yمزدوجاشبانات

إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 1044763916/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةرشيد لحرش 14903Yمزدوجباب تيوكا

عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرإقليم: سيدي قاسمال نبعات 1047483316/09/96 145 16/09/00أقدمية 12 سنةحجي عبد العزيز 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

مدرسة جمال الدين إقليم: سيدي قاسمقاسم أمين

المهياوي

عمالة: سل 1118851116/09/98 145 06/09/00أقدمية 12 سنةسميرة بوطسى 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمبئرانزرانإقليم: سيدي قاسمالزاوية 283168316/09/87 142 28/09/92أقدمية 20 سنةنعيمة بنزها 14651Z)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 349050616/09/89 142 17/12/92أقدمية 20 سنةنعيمة قبة 10943Uمزدوجأولد سلمة

عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 59552616/09/94 141 04/09/02أقدمية 12 سنةالسويلكات رشيد 03898Lمزدوجواد الجديدة

عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 1046915416/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةحميد بوحداش 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

مدرسة اولد موسى إقليم: سيدي قاسماولد ابراز

بنحساين

إقليم: سيدي سليمان 1047323216/09/96 139 02/09/15أقدمية 12 سنةعمر الهبطي 10977Fمزدوجبومعيز

عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 1114335116/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالكرجي م 03898Lمزدوجواد الجديدة

عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 1114401316/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالمصطفى الطرش 03898Lمزدوجواد الجديدة

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي

تمارة
1118786116/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالنويني هند 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير
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مجموعة مدارس اولد إقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي

اسبيطة

عمالة: سل 561671016/09/94 137 مولي عبدالعزيز 

العلوي
25/09/01أقدمية 12 سنة 01248Fمزدوجعامر

إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمال نبعات 1049026116/09/96 137 20/09/02أقدمية 12 سنةالشريف الهواري 14684K)مزدوجاحد كورت )البلدية

إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 725651416/09/92 135 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد الرزاق اعبسى 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 91058816/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةيوسف غرداس 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الحاجبايت حسي وعليإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 91455116/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةرشيد قرشي 04161Xمزدوجأيت بوبيدمان

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاصإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد

تمارة
1118089116/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةبلقايد بوعزة 01331

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 1119763516/09/98 133 04/09/02أقدمية 12 سنةم القادري 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 1269441104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالسمللي م 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 60581116/09/94 132 02/10/02إلتحاق بالزوجةالحسن داودي 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمبئرانزرانإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 1115423416/09/97 132 20/09/02إلتحاق بالزوجحنان خليفي 14651Z)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: سيدي قاسم 62936116/09/95 131 16/09/04أقدمية 12 سنةعمر البراهمي 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمبئرانزرانإقليم: سيدي قاسمالمختار السوسي 63720216/09/95 131 06/09/01إلتحاق بالزوجالسنوني رشيدة 14651Z)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 739085216/09/93 131 05/09/02إلتحاق بالزوجةعبدالله الفليوي 14967Tمزدوجاشبانات

إقليم: سيدي قاسمالمام الشافعيإقليم: سيدي قاسمالحوافات 1047694316/09/96 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةرضوان لحنين 14972Yمزدوجاشبانات

عمالة: مكناسالطائفإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 1114402316/09/97 131 16/09/01إلتحاق بالزوجزبيب فاطمة 03816X)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 1175179906/09/00 131 24/09/01أقدمية 12 سنةبن ابراهيم سناء 14961Lمزدوجبير الطالب

إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: سيدي قاسمالعقاد 1044931916/09/96 129 06/09/01أقدمية 12 سنةادريس لعروصي 04222Nمزدوجرأس اجري
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إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 1114784216/09/97 129 06/09/01أقدمية 12 سنةمريم الطالب 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرمل 89397416/09/95 127 عبد الرحمان 

الشرايبي
20/09/02أقدمية 12 سنة 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: سيدي قاسمابن الرومي 1046263416/09/96 126 04/09/02إلتحاق بالزوجةنورالدين العاطي ا 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مكناسحي السلمإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 1114338216/09/97 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةالمصطفى بوغابا 03999

W

مزدوجمكناس )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 1155728616/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةلقميحي موسى 14961Lمزدوجبير الطالب

إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمالزوايد 1155829216/09/99 125 06/09/03أقدمية 12 سنةعبد الناصر بوشبكة 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسمالمحطة 1264780304/09/02 123 06/09/02أقدمية 12 سنةابتسام بودنين 14953Cمزدوجبير الطالب

عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 59298416/09/94 122 16/09/98إلتحاق بالزوجحبيبة بلوشو 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمشرفإقليم: سيدي قاسمعاشر رمضان 1114313116/09/97 121 01/10/04إلتحاق بالزوجازروال خديجة 24462N)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

عمالة: سل مدرسة الشهداءإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 349024216/09/89 120 27/09/16أقدمية 20 سنةزهور العلمي 20006V باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزإقليم: سيدي قاسمالغزالي 891771016/09/95 119 01/10/04إلتحاق بالزوجةمنير السلسي 04021Vمزدوجدار أم السلطان

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 1179571206/09/00 119 01/10/04أقدمية 12 سنةيوسف رطيبة 14908Dمزدوجباب تيوكا

إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرمل 1155815116/09/99 117 05/09/03إلتحاق بالزوجنوال فيكري 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 378329117/09/90 116 فاطمة الزهراء 

النوينو
06/09/00أقدمية 12 سنة 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 1155820516/09/99 115 16/09/03أقدمية 12 سنةسعاد السهلي 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 1155824116/09/99 115 16/09/03أقدمية 12 سنةصباح لقويطع 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الرباطالفقيه م غازيإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 348950316/09/89 113 16/09/98إلتحاق بالزوجامينة الناجي 01077V يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 1153614116/09/99 113 04/10/04إلتحاق بالزوجبشرى زكري 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 1155818516/09/99 111 16/10/04أقدمية 12 سنةالبوطاهري بشرى 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسابي تمام الطائيإقليم: سيدي قاسمالغزالي 379495517/09/90 109 08/04/10إلتحاق بالزوجةفؤاد كاكاني 03817Y)مزدوجمكناس )البلدية

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي

المركز

إقليم: سيدي سليمان 63592916/09/95 108 07/09/04أقدمية 12 سنةسعيد الخالفي 10963Rمزدوجأولد بن حمادي

إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمالكدادرة 89357116/09/95 108 20/09/02أقدمية 12 سنةعبد العزيز بوغانم 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي قاسمتغاري 1177848206/09/00 107 16/09/04أقدمية 12 سنةليلى الغزواني 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 383821617/09/90 106 16/09/02إلتحاق بالزوجخديجة أمجان 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف 745561616/09/93 105 04/09/12عبد ا بالهادي 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 1239886106/09/01 104 06/09/08إلتحاق بالزوجكنزة الزرع 14657F)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 1120644116/09/98 102 05/09/07إلتحاق بالزوجمونيا خليفي 14657F)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 63914816/09/95 101 06/09/05إلتحاق بالزوجسعاد بالفلح 14662L)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

عمالة: سلمدرسة حمان الفطواكيإقليم: سيدي قاسمالفتح 1120623316/09/98 99 08/04/10إلتحاق بالزوجرشيدة لقويطع 01156F باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسمتعاونية المل 1179609106/09/00 98 06/10/07إلتحاق بالزوجنضال تعزة الرفاقي 14661K)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 1237031206/09/01 95 06/09/06إلتحاق بالزوجهدى فضيل 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: سيدي قاسم 1174170106/09/00 93 06/09/06إلتحاق بالزوجعائشة بلوة 10953Eمزدوجمكرن

إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 1235420306/09/01 93 06/09/06إلتحاق بالزوجلبنى بويرمان 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلةإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 1404263104/09/02 93 04/09/12علي العساوي 10995Aمزدوجقصيبية
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إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 719728716/09/92 91 02/09/17احمد المعتوكي 04186Zمزدوجلقصير

إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 1116960316/09/97 91 08/04/10إلتحاق بالزوجزكية بودزا 14662L)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 1155731516/09/99 91 06/09/06أقدمية 12 سنةاحلم غزالي 14961Lمزدوجبير الطالب

إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 1238958106/09/01 90 14/10/11إلتحاق بالزوجولد كسيرة مليكة 14661K)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي قاسمالندلس 1235134106/09/01 89 17/10/11ادريس بوبراش 10976Eمزدوجبومعيز

عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغاني 861967621/09/83 88 17/10/07البدري فاتحة 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 1266491104/09/02 86 05/09/07هدى النالي 14923Vمزدوجزكوطة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي قاسم  المريفك 1155654416/09/99 85 04/09/13فؤاد الزاكي 10982Lمزدوجالصفافعة

إقليم: سيدي قاسمتعاونية الملإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 1265606204/09/02 85 08/04/10إلتحاق بالزوجفاطمة العمراني 14973Zمزدوجاشبانات

عمالة: الرباطالداخلةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 1177604106/09/00 83 05/09/07إلتحاق بالزوجحنان لصفر 01059A يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي قاسمأولد عياد 1401382701/01/06 83 01/01/06إلتحاق بالزوجفتيحة السرغيني 14967Tمزدوجاشبانات

إقليم: سيدي قاسمعاشر رمضانإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 1235360306/09/01 82 08/04/10إلتحاق بالزوجوفاء بوصبع 14959Jمزدوجبير الطالب

إقليم: سيدي قاسمالمام الشافعيإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 1120495316/09/98 80 04/09/13إلتحاق بالزوجةالريسولي عبد المنعيم 14972Yمزدوجاشبانات

إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: سيدي قاسمورغة 1113765216/09/97 78 17/10/11منى حسبان 18199Fمزدوجأولد صالح

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 1120475316/09/98 77 03/09/13إدريس العلوي 14908Dمزدوجباب تيوكا

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي قاسماولد التازي 1404256701/01/02 75 02/09/15بلفقيه جبرا ن 11014

W

مزدوجمساعدة

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي قاسمتغاري 1045678116/09/96 73 02/11/15اليونسي م 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج
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المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

الغزولي

عمالة: سل 1173101106/09/00 73 02/09/13ايت العسري الحسن 01259Tمزدوجعامر

إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 1175635106/09/00 73 14/09/10إلتحاق بالزوجنادية القرطي 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 1237480506/09/01 73 04/09/12رشيد اهطيط 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 1120421116/09/98 72 02/09/16قاسم الكصيبي 11017Zمزدوجمساعدة

مجموعة مدارس 

الياسمين

إقليم: سيدي قاسمالفتحإقليم: سيدي قاسم 1120605116/09/98 72 02/09/16علي بلغادي 14682H مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعتية  إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي

جحجوح

إقليم: الحاجب 1306812505/09/03 72 04/09/12لطيفة الحسناوي 25663Uمزدوججحجوح

إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 1234521406/09/01 69 04/09/12العطاري انوار 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: سيدي قاسمالفتحإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 1268454104/09/02 62 02/09/14زهير مرجان 14682H مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسالندلسإقليم: سيدي قاسمالغزالي 60392316/09/94 61 02/09/10إلتحاق بالزوجةمنير    لقبيلة 03985F)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسسيدي علي المركزإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 1233890706/09/01 61 05/09/11م ابو يعلى 03858Tمزدوجمغاصيين

عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: سيدي قاسمالزوايد 1234958506/09/01 61 17/09/11عادل بنمجيد 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي قاسم

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي سليمان 1235532106/09/01 61 05/09/11حفيظ الشقروني 10981Kمزدوجالصفافعة

عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: سيدي قاسمالزوايد 1264827504/09/02 61 05/09/11بوحاميدي للة مريم 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 1368311707/09/04 61 02/09/10إلتحاق بالزوجنادية الشيخ 14965Rمزدوجاشبانات

عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 1401848809/10/06 61 05/09/11كوثر المرادمي 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام مالكإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 1268102204/09/02 59 04/09/12امعاشو زينب 10865J سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمعاشر رمضانإقليم: سيدي قاسمالكدادرة 1367556407/09/04 57 08/02/10إلتحاق بالزوجابتسام الخروف 14959Jمزدوجبير الطالب
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إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 1268789204/09/02 56 02/09/16علي واعلش 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سيدي قاسم أنوال 1238860206/09/01 55 03/09/13ام       ابيه 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمالحوافات 1367771807/09/04 54 05/09/11إلتحاق بالزوجلبنى مسكين 14915Lمزدوجزيرارة

إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 1583305105/09/11 54 18/10/11إلتحاق بالزوجالشاوي نادية 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 338120116/09/88 53 04/09/12الحسيني الحسن 04069Xمزدوجعين جمعة

عمالة: مكناسسيدي علي المركزإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 744103816/09/93 53 04/09/12عبد العالي الخبازي 03858Tمزدوجمغاصيين

إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 1178589106/09/00 53 02/09/15إلتحاق بالزوجنصيرة اوبوهو 14961Lمزدوجبير الطالب

إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 1238686106/09/01 53 06/09/17 اليعقوبي احمد 14841Fمزدوجانويرات

إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 1367784607/09/04 53 05/09/11إلتحاق بالزوجهناء ميراوي 14919Rمزدوجزيرارة

عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 1399718107/09/05 53 04/09/12اسماء دياني 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: إفرانعين الحنوشإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 1405675611/02/08 53 04/09/12عبد الواحد مولود 10688Sمزدوجتيزكيت

إقليم: الحاجبعين ابلوزإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 1405965718/02/08 53 04/09/12م الحيلي 04181Uمزدوجلقصير

إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: سيدي قاسمالمحطة 16818061004/09/12 53 04/09/12الخزراجي سهام 08163Xمزدوجشتوكة

عمالة: الرباطالمام عليإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 1583725105/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجالخسايسي فاطمة 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي قاسمتغاري

المركز

إقليم: سيدي سليمان 1263524413/09/02 48 02/09/16زهير ايت البشير 10963Rمزدوجأولد بن حمادي

إقليم: إفرانعين الحنوشإقليم: سيدي قاسموليلي 10463761016/09/96 47 06/09/17الداودي  ميلود 10688Sمزدوجتيزكيت

إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 1367914107/09/04 46 06/09/17إلتحاق بالزوجةأولحيان حميد 14888Gمزدوجدار العسلوجي
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عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 1238994106/09/01 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةكريم النيش 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 1263605104/09/02 45 14/10/15اسماعيل اجباري 10982Lمزدوجالصفافعة

عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 1367617707/09/04 45 03/09/13المرابط سفيان 03842Aمزدوجوليلي

إقليم: إفرانضاية عواإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 1405977918/02/08 45 03/09/13إلهام زيزي 10691Vمزدوجضاية عوا

عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: سيدي قاسماولد التازي 1407041305/09/08 45 03/09/13هبازي طارق 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 1550257601/01/10 45 03/09/13الحجاجي ادريس 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 1367482407/09/04 44 02/09/16لبنى الهيدوري 20077Xمزدوجدار بلعامري

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي قاسم 1367516517/09/04 44 02/09/16الهب ميلود 11011Tمزدوجدار بلعامري

إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمبناصا 14017451006/09/06 44 02/09/16عبد الصمد كوغربو 14852Tمزدوجسيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسمعاشر رمضانإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 1179644711/09/00 43 04/09/12إلتحاق بالزوجالرويلي مليكة 14959Jمزدوجبير الطالب

إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 1682072104/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجبلحراكة لمياء 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: سيدي قاسمالبيروني 1682460304/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجالشليح سناء 10924Yمزدوجعامر السفلية

إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 1682516204/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجالدحيوي خديجة 14919Rمزدوجزيرارة

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح

سيدي كدار

إقليم: سيدي سليمان 1683001104/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجإيمان العجيلي 11013Vمزدوجمساعدة

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي قاسم

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي سليمان 1368466107/09/04 42 02/09/14هنية حمدات 10981Kمزدوجالصفافعة

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمغسان كنفاني 1550880101/01/10 41 03/09/13إلتحاق بالزوجرشيدة  معتز 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 1401079307/09/05 40 07/09/16إلتحاق بالزوجةالبشير الزعار 14919Rمزدوجزيرارة
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عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: سيدي قاسماولد التازي 1306316105/09/03 38 02/09/14الدهبي بروز 04061Nمزدوجعين جمعة

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 1551059601/01/10 38 02/09/14عبدالعزيز الرياني 03854Nمزدوجمغاصيين

إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 11231201016/09/98 37 06/09/17رشيد البوعبيدي 14923Vمزدوجزكوطة

إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 1404905105/09/07 37 03/09/13إلتحاق بالزوجسناء مزين 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اإقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرمل

تمارة
1682270204/09/12 37 06/09/17أمينة بوحوش 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 1717185303/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجبنكيران سناء 14919Rمزدوجزيرارة

عمالة: فاس شوقيإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 17172481103/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجلمياء بوعلم 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

مجموعة مدارس السبت إقليم: سيدي قاسمالزهار

القديم

عمالة: سل 1550603201/01/10 36 02/09/16احميمد الحسن 01226Gمزدوجالسهول

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 1264112719/09/02 35 03/09/13سعد بغور 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: سيدي قاسمالزهار 1267473102/10/02 35 03/09/13مولي الحسن جلول 19395Fمزدوجتامشاشاط

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 1399050907/09/05 35 03/09/13نورة أبلل 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 1404268305/09/02 35 03/09/13خديجة بلخيري 04065Tمزدوجعين جمعة

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 1719336303/09/13 35 03/09/13هدى زهراوي 14908Dمزدوجباب تيوكا

إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 1120611816/09/98 33 06/09/17الجربي العربي 14837Bمزدوجانويرات

عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 7390901016/09/93 31 10/09/15سعيد محمودي 04069Xمزدوجعين جمعة

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

تمارة
1550586501/01/10 31 28/09/15هموني خديجة 01350Sمزدوجصباح

عمالة: مكناس بني مرعازإقليم: سيدي قاسمالموحدين 1550624401/01/10 31 15/10/15هليل عبدالرفيع 03848Gمزدوجوليلي
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عمالة: سل مدرسة توبقالإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 1683260204/09/12 31 02/09/16إلتحاق بالزوجكريمة فطيوش 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية بومعيز اجبيراتإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 1405502105/09/07 28 02/09/14إلتحاق بالزوجمونية نجداوي 10966Uمزدوجأولد بن حمادي

إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 14067021005/09/08 26 02/09/16جمال الشطيني 14822Kمزدوجالخنيشات

إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 1235625106/09/01 24 02/09/16عبد العالي الشيكر 14852Tمزدوجسيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمبناصا 1238594106/09/01 24 02/09/16أمين مورادي 14852Tمزدوجسيدي الكامل

عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 1367100718/09/04 24 02/09/16هدى العنصري 01250Hمزدوجعامر

إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 1368505107/09/04 24 02/09/16جبار طريق 10992Xمزدوجقصيبية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي قاسملل مريم 1400639220/09/05 24 02/09/16أمليكي خاليد 11011Tمزدوجدار بلعامري

إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 1405905524/01/08 24 عبد الرحمان 

بنتونسي

02/09/16 11489Mمزدوجمقام الطلبة

إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 1407160205/09/08 24 02/09/16إلهام القصباوي 11011Tمزدوجدار بلعامري

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 1407282105/09/08 24 05/09/16م مدان 14887Fمزدوجدار العسلوجي

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسمابن البناء

الغزولي

عمالة: سل 15484121005/01/09 24 02/09/16الطاهرة  حمدان 01259Tمزدوجعامر

إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 1549561202/09/09 24 05/09/16سمير العمري 14687N)مزدوجدار الكداري )البلدية

إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسم زكارة 1549691301/01/10 24 02/09/16الحمداوي عبد العزيز 14891Kمزدوجدار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 1551053501/01/10 24 02/09/16م الرحالي 14880Yمزدوجصفصاف

إقليم: سيدي قاسمالجاحظإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 1583271105/09/11 24 05/09/16عبد الحق بروات 14683J)مزدوجاحد كورت )البلدية

إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 1716667503/09/13 24 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطنة عبد الواس 14961Lمزدوجبير الطالب
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عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 1719365603/09/13 24 02/09/16زروال حميد 01250Hمزدوجعامر

إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 1758539702/09/16 24 02/09/16سكينة لفقيه 04165Bمزدوجبطيط

إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 1405113205/09/07 23 06/09/17عموزعبدالصمد 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 1266016224/10/02 22 02/09/16عبد النبي الحارتي 11510Kمزدوجأيت مالك

عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 1367820107/09/04 22 02/09/15إلتحاق بالزوجمستقيم حنان 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمالبيروني 1583013105/09/11 22   فاطمة الزهراء 

البطحي
02/09/15إلتحاق بالزوج 14852Tمزدوجسيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 1266580304/09/02 21 04/09/15كريمة الساقي 14837Bمزدوجانويرات

إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 1404727805/09/07 21 02/09/15سناء العليوي 14820Hمزدوجالخنيشات

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 1584310305/09/11 21 02/09/15سهام لحرش 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 1718126103/09/13 20 02/09/16إلتحاق بالزوجشهرزاد فراج 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 1583926205/09/11 18 02/09/16غزلن الموهي 14837Bمزدوجانويرات

إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 1266460104/09/02 17 06/09/17فؤاد اليعقوبي 14837Bمزدوجانويرات

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشانإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 1580223302/09/10 17 06/09/17عادل شهبار 11019Bمزدوجمساعدة

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة

المركز

إقليم: سيدي سليمان 1684241104/09/12 17 06/09/17هشام الرويجل 10963Rمزدوجأولد بن حمادي

إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 1717125103/09/13 17 06/09/17إلتحاق بالزوجللزينب بن الشيخ 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمابن جني 1720535302/09/14 17 06/09/17عبد الرزاق الفيلة 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 1912869401/01/17 17 06/09/16إلتحاق بالزوجحنان سنوني 10924Yمزدوجعامر السفلية
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إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 1405185905/09/07 16 06/09/17مريم  بلي 11507Gمزدوجأيت مالك

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالكدادرة 1584358105/09/11 16 06/09/17أنوار الشهب 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

عمالة: الرباطالحسن اليوسيإقليم: سيدي قاسمبناصا 1584968105/09/11 16 02/09/16إلتحاق بالزوجيوسفي امينة 01037B)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 1718407503/09/13 16 06/09/17بدر اجغل 11491Pمزدوجمقام الطلبة

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 17205541002/09/14 16 11/07/17إلتحاق بالزوجالكص مجدة 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

مدرسة الفقيه عبد السلم إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني

الزهراوي

عمالة: سل 1726034302/09/14 16 02/09/16إلتحاق بالزوجايمان المسيلي 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 1912403101/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجبشرى لشهب 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 1912682101/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوج فاطمة وعلي 14820Hمزدوجالخنيشات

إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 1406397405/09/08 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةربيع باقل 14953Cمزدوجبير الطالب

عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 1549558302/09/09 15 02/09/16إلتحاق بالزوجأمال بوطوالة 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

عمالة: الرباطالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 1584217105/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجنبيلة خالفي 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي

تمارة
1584379105/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجلواحي زينب 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الرباطالناشئة الميةإقليم: سيدي قاسمالعقاد 1717400103/09/13 15 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان بويرمان 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطعقبة بن نافعإقليم: سيدي قاسمالزوايد 1718455103/09/13 15 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة قاسي 01055

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة ابن حزمإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 1719111303/09/13 15 02/09/16إلتحاق بالزوجلبنى  صديقي 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسم أنوال 1721684402/09/14 15 27/09/16إلتحاق بالزوجسمية الركيكة 14961Lمزدوجبير الطالب

عمالة: مكناسزوالطإقليم: سيدي قاسم زكارة 1910900601/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجاضار فتيحة 03884

W

مزدوجالدخيسة
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إقليم: القنيطرةالسياحإقليم: سيدي قاسم زكارة 1911306101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجشيماء بيا 11119Kمزدوجبحارة أولد عياد

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الشافعيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 1911490101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الشقيرني 10868M سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 1912094101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجفدوى غزالي 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمورغةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 1912312101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجكوثر كسوات 24986H)مزدوججرف الملحة )البلدية

عمالة: فاس18 نونبرإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 1912959301/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجماجدة اطوالب 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 1267516104/09/02 14 02/09/16ماجدولين جويليل 11363Aمزدوجأيت  إيكو

إقليم: سيدي قاسماولد التازيإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 1581251102/09/10 14 02/09/16النعيجة فاطمة 14791Bمزدوجسيدي ام الشلح

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: سيدي قاسملل مريم

تمارة
1717219203/09/13 14 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم برني 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: فاسسلمان الفارسيإقليم: سيدي قاسم زكارة 1911201401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجاكرام بلباتول 02096C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 19112201001/01/17 14 06/09/16أسماء بلغيتي 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 1911502501/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجلطيفة الشوخي 10960Mمزدوجمكرن

إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسمابن البناء 1912348101/01/17 13 06/09/16رشيد خبزات 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت

سيدي كدار

إقليم: سيدي سليمان 1264884712/09/02 12 02/09/16مونية البخاري 11013Vمزدوجمساعدة

عمالة: الرباطم بلحسن الوزانيإقليم: سيدي قاسمغزوة تبوك 1683654104/09/12 12 27/09/16إلتحاق بالزوجالعريبي سارة 01031V)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمورغة 1580877102/09/10 8 16/09/17إلتحاق بالزوجةمنير ابراهيمي 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 1581438102/09/10 8 07/09/17إلتحاق بالزوجةمنير الرجراجي 14871Nمزدوجالحوافات

إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 1401734105/10/06 7 06/09/17البطبوطي فوزية 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية
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عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 1550617201/01/10 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام الرياني 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

المدرسة البتدائية عزيز إقليم: سيدي قاسمالخنساء

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1579927302/09/10 7 06/09/17مريم ايوب 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 1580253602/09/10 7 06/09/17نور الدين الشبيهي 14930Cمزدوجزكوطة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 1585226109/12/11 7 06/09/17الكباصي خديجة 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعليإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 1682715204/09/12 7 06/09/17الفايق هشام 19779Yمزدوجعامر الشمالية

إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 1717101103/09/13 7 06/09/17بلكرواني مراد 14826Pمزدوجالخنيشات

إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 1717808103/09/13 7 06/09/17مراد الحميدي 14820Hمزدوجالخنيشات

إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 1753417202/09/15 7 06/09/17إلتحاق بالزوجالمصباح كريمة 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 1550436101/01/10 6 06/09/17إلتحاق بالزوجهودة الطاهري 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 1584320105/09/11 6 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء لخضر 12039K)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 1721282502/09/14 6 06/09/17مصطفى لحسيني 11491Pمزدوجمقام الطلبة

إقليم: القنيطرةالبحتريإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 163625427/09/82 241 27/09/82أقدمية 20 سنةادريس الخنوسي 10829V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلة 163549115/10/82 183 16/09/95أقدمية 20 سنةالشنكيطي عبد ا 10918Sمزدوجحدادة

المركزية اولد حنون 

الواد

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الملإقليم: سيدي سليمان 707980216/09/92 179 27/09/94أقدمية 20 سنةالحسين الحمري 25993C)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية 270770116/09/86 165 16/09/99أقدمية 12 سنةميلود الصحراوي 10976Eمزدوجبومعيز

إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 140422116/09/81 155 12/01/00أقدمية 12 سنةعبد السلم السكري 10854X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان

الكريم

إقليم: سيدي سليمان 204270421/09/83 153 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد اللطيف اسد 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية
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إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 707357116/09/92 151 16/09/99أقدمية 12 سنةالمعتصم عبد الكريم 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية سيدي عبد 

العزيز اجديات

عمالة: الرباطم بلحسن الوزانيإقليم: سيدي سليمان 768475116/09/91 151 16/09/99أقدمية 12 سنةجبارة م 01031V)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 357245116/09/89 149 17/09/98أقدمية 20 سنةبنطوطو ربيعة 10853

W

مزدوجسيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان 718058116/09/92 147 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الحق زكرار 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 55642416/09/94 145 06/09/00أقدمية 12 سنةمويردن كريم 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

1 المركزية اولد 

الكزولي

إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمان 60303116/09/94 145 06/09/00أقدمية 12 سنةم التومي 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 258795816/09/85 145 05/09/03أقدمية 12 سنةالعماري حسن 10854X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات

الكريم

إقليم: سيدي سليمان 378487116/09/90 145 26/09/99إلتحاق بالزوجةاعلي بخاري 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 738937716/09/93 145 04/09/00أقدمية 12 سنةبنعيسى صيكاك 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 56165116/09/94 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم بادي 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبة 89455216/09/95 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد الغني بوصبع 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلة 749559216/09/93 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعكباني إدريس 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

مدرسة اولد موسى إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2

بنحساين

إقليم: سيدي سليمان 1046544116/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالجميلي حسن 10977Fمزدوجبومعيز

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمان 58022616/09/94 137 04/09/02أقدمية 12 سنةاعبيش سليمان 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية سيدي عبد 

العزيز اجديات

إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي سليمان 1115247116/09/97 136 16/09/01إلتحاق بالزوجرشيدة إبورك 23818N)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان 568651016/09/94 133 06/09/00أقدمية 12 سنةحلي  حسن 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلة 59094216/09/94 133 16/09/02أقدمية 12 سنةأمزيود  أحمد 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 63457516/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةبن خيرة أحمد 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

1 المركزية اولد 

الكزولي

إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمان 1048207116/09/96 133 مولي هشام 

السماعيلي
04/09/02أقدمية 12 سنة 10982Lمزدوجالصفافعة

إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبة 1048210516/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعز الدين السيابري 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: آسفي مدرسة 11 ينايرإقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهت 338793916/09/88 132 16/09/97أقدمية 20 سنةزوتاني سعيدة 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان 57565816/09/94 130 06/09/01إلتحاق بالزوجةسغروشني فؤاد 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 64473116/09/95 129 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد السلم البطحاوي 10976Eمزدوجبومعيز

المركزية سيدي عبد 

العزيز اجديات

عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: سيدي سليمان 1048639516/09/96 129 10/09/01إلتحاق بالزوجإكرام أصبرو 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الملإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 1046917116/09/96 127 04/09/02إلتحاق بالزوجةبودرهم عبد السلم 25993C)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية اولد الطاهر 

بنعلي

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: سيدي سليمان 57388216/09/94 125 17/10/05أقدمية 12 سنةزوهير بنعودة 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة عبد ا 

الشفشاوني

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمان

الكريم

إقليم: سيدي سليمان 351070216/09/89 124 16/09/97أقدمية 20 سنةخريش فاطمة 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد 269995716/09/85 123 04/09/02أقدمية 12 سنةشلغمو قاسم 10979H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 1174611306/09/00 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالهادي منصور 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرة 1119688316/09/98 116 05/09/03إلتحاق بالزوجحدو كريمة 14657F)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

إقليم: سيدي قاسمشرفإقليم: سيدي سليمان 1120513416/09/98 115 07/09/04إلتحاق بالزوجحنان كحيلو 24462N)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرة 1120529116/09/98 101 06/09/06إلتحاق بالزوجغربال  وهيبة 14657F)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

المركزية اولد بوثابت 

المركز

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمان 718049216/09/92 99 04/09/12حسن الزاكي 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمان

الكريم

إقليم: سيدي سليمان 1234946106/09/01 94 06/09/06إلتحاق بالزوجسناء بنخالي 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

341



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 1237447406/09/01 91 25/11/09إلتحاق بالزوج  احميمو إحسان 10853

W

مزدوجسيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 11556581016/09/99 89 بوكيوض  عبد 

الرحمان

04/09/12 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات

سيدي كدار

إقليم: سيدي سليمان 57983116/09/94 85 02/09/10قاسم اولد حم 11013Vمزدوجمساعدة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2 60390316/09/94 85 15/09/10عبد العزيز المللي 10976Eمزدوجبومعيز

إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 1046345116/09/96 85 02/09/10مصطفى الحشومي 10976Eمزدوجبومعيز

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 1239512606/09/01 83 06/09/07حسناء سوهيلي 10974Cمزدوجبومعيز

إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبير 60410116/09/94 82 06/09/17م الميسر 10982Lمزدوجالصفافعة

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 746999116/09/93 79 05/09/11عبد العالي العرعار 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة 604341016/09/94 75 05/09/08عبد الهادي ابرييق 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 55722216/09/94 73 04/09/12م شداد 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 707147116/09/92 73 04/09/12علي فريخ 20071R سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 738603316/09/93 73 04/09/12الشرويطي ميلود 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

 مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمان

الكريم

إقليم: سيدي سليمان 1178680106/09/00 66 05/09/08إلتحاق بالزوجمنار الرشومة 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 240602117/09/84 61 05/09/11رشيد بوستة 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مكناسابراهيم الهلليإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان 1581412402/09/10 61 02/09/10إلتحاق بالزوجهناء رضيع 03997U)مزدوجمكناس )البلدية

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: سيدي سليمان 1236081212/09/01 59 04/09/10فاطمة البوشيخي 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 1267489125/09/02 57 03/09/13حنان اجغيون 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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المركزية اولد حنون 

الواد

إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي سليمان 1120631116/09/98 51 05/09/11فتيحة برويل 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

المركزية اولد بوثابت 

المركز

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمان 1050396116/09/96 47 06/09/17لمقدم ابراهيم بوسيف 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرة 11809761106/09/00 45 05/09/11عدنان زبنون 01250Hمزدوجعامر

إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبة 1267360104/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةالحسين اموريك 11017Zمزدوجمساعدة

إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 1238990106/09/01 43 04/09/12إلتحاق بالزوجةم أومزيل 11011Tمزدوجدار بلعامري

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمان

الحسني
1684363104/09/12 43 04/09/12تعلتي وردية 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة 1269784104/09/02 37 03/09/13إلتحاق بالزوجعواطف تيزنت 10974Cمزدوجبومعيز

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية 1549568405/09/09 36 03/09/13إلتحاق بالزوجابتسام المداود 10974Cمزدوجبومعيز

المركزية لحوارثة 

بوعربي

إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: سيدي سليمان 1549917101/01/10 36 03/09/13إلتحاق بالزوجبروش فاطمة 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

عمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازيإقليم: سيدي سليمان 1549476107/10/09 31 02/09/16إلتحاق بالزوجرجاء جنيضرة 21511F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 1155586116/09/99 28 06/09/17عبد الرحيم عزوزي 10935Kمزدوجعامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوة 1717923103/09/13 24 06/09/16إلتحاق بالزوجالمتوكل كلتوم 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 1404668205/09/07 21 02/09/15إلتحاق بالزوجاسمهان العلوي 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية القاعدة الجوية 5إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 1549928101/01/10 19 04/10/16إلتحاق بالزوجبالعيد فاطمة الزهراء 10871Rمزدوجدار بلعامري

إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلة 1549694201/01/10 17 06/09/17سكاح عبد الحفيظ 10992Xمزدوجقصيبية

إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 1580537102/09/10 17 06/09/17ربيع القوارطي 20077Xمزدوجدار بلعامري

عمالة: الرباطوادي المخازنإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان 1717339303/09/13 16 02/09/16إلتحاق بالزوجكريمة بولعلم 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 1550393501/01/10 15 06/09/17يوسف الحنوني 11000Fمزدوجازغار

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: سيدي سليمان 1581649202/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زياني 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الرباطالمام مالكإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان 1717229103/09/13 15 02/09/16إلتحاق بالزوجحليمة بيار 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

عوف

عمالة: سل 1718636203/09/13 15 03/09/16إلتحاق بالزوجحسناء لقوير 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 1367234107/09/04 14 06/09/17إسهام الفلح 10935Kمزدوجعامر الشمالية

إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 1681574104/09/12 14 19/09/16إلتحاق بالزوجنادية اعشيش 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

مدرسة أبي حنيفة 

النعمان

عمالة: سلمدرسة ابن حزمإقليم: سيدي سليمان 1682932225/07/12 14 02/09/16إلتحاق بالزوجالمرجاني فاطمة 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

المركزية القاعدة الجوية 

5

إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمان 1718687503/09/13 14 02/09/16إلتحاق بالزوجنوال محدوث 10935Kمزدوجعامر الشمالية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيص

تمارة
1583937105/09/11 13 02/09/16إلتحاق بالزوجكراد رجاء 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الرباطوادي المخازنإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام مالك 1583970105/09/11 13 28/09/16إلتحاق بالزوجالوالي هجر 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة علي بن أبي 

طالب

عمالة: الرباطبلل بن رباحإقليم: سيدي سليمان 1682605104/09/12 13 30/09/16إلتحاق بالزوجاكرام العلوي 18529P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة أبي حنيفة 

النعمان

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: سيدي سليمان 1399398107/09/05 12 02/09/16إلتحاق بالزوجصفاء بنعزوز 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 1681542501/01/12 12 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية الزموري 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمان 1717642203/09/13 10 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب العلوي 10976Eمزدوجبومعيز

عمالة: سل مدرسة الزلقةإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 1718598203/09/13 8 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر لمين 23444G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبل 1123604616/09/98 7 06/09/17هشام طويانو 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة الشهيد رشدي 

عبد الكريم

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغإقليم: سيدي سليمان

تمارة
1579708202/09/10 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةم عبا 01332Xمزدوجمرس الخير
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مدرسة اولد موسى إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبة

بنحساين

إقليم: سيدي سليمان 1581274102/09/10 7 06/09/17إلتحاق بالزوجيوسرة نصري 10977Fمزدوجبومعيز

1 المركزية اولد 

الكزولي

إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: سيدي سليمان 1582624205/09/11 7 06/09/17م أباسيدي 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمان 1584192705/09/11 7 06/09/17كريم الطيبي 11004Kمزدوجدار بلعامري

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي سليمان 1584250205/09/11 7 06/09/17خديجة خولني 20077Xمزدوجدار بلعامري

إقليم: إفرانعين الحنوشإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبة 16842311004/09/12 7 06/09/17ياسين الريفي 10688Sمزدوجتيزكيت

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشانإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 1719801102/09/14 7 06/09/17شرف الدين أمشتال 11019Bمزدوجمساعدة

عمالة: فاسحليمة السعديةإقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بناني 1720955102/09/14 24 02/09/14 كرطيط ادريس 02001Z)المازيغيةفاس المدينة )المقاطعة

مدرسة علي بن أبي 

طالب

إقليم: صفرومدرسة سيدي بوسرغينإقليم: سيدي سليمان 1910930101/01/17 12 06/09/16يوسف أكلمام 02262H)المازيغيةصفرو )البلدية

عمالة: الصخيرات  - جابر بن حيانعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد سلمة

تمارة
240104116/09/84 205 16/09/88أقدمية 20 سنةسمية لخليفي 01317F)مزدوجتمارة )البلدية

مدرسة جميلة القيروانية عمالة: الصخيرات  - تمارةالنويفات

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
862991221/09/83 175 03/02/94أقدمية 20 سنةنجمة محرادي 01539X مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد سلمة

تمارة
238583117/09/84 157 16/09/96أقدمية 20 سنةعمر أوتاجدة 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفرابيعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي يحيى زعير

تمارة
766369116/09/92 141 11/10/96أقدمية 20 سنةالمنصور بهيجة 01323M)مزدوجالهرهورة )البلدية

عمالة: الرباطالزبير بن العوامعمالة: الصخيرات  - تمارةالموحدين 379156117/09/90 138 16/09/92إلتحاق بالزوجحفيان مريم 01006T أكدال الرياض

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةعمالة: الصخيرات  - تمارةابن الهيثم

تمارة
383309117/09/90 136 08/10/93أقدمية 20 سنةزناي نجية 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابعمالة: الصخيرات  - تمارةالمكي الناصري

تمارة
380140117/09/90 132 16/09/95أقدمية 20 سنةنقاش نعيمة 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - جابر بن حيانعمالة: الصخيرات  - تمارةعلل الفاسي

تمارة
771985116/09/91 116 16/09/98أقدمية 20 سنةبوشحطا زبيدة 01317F)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطم  الخامسعمالة: الصخيرات  - تمارةسعد بن أبي وقاص 378780217/09/90 112 23/10/98أقدمية 20 سنةشرفان سعاد 01066H يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: الصخيرات  - النويفاتعمالة: الصخيرات  - تمارةزرارة

تمارة
63861616/09/95 90 29/09/16جودار حنان 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
1179746106/09/00 86 06/09/07إلتحاق بالزوجسوسي حنان 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - زرارةعمالة: الصخيرات  - تمارةابن زيدون

تمارة
1114332116/09/97 75 02/11/06إلتحاق بالزوجالبورقادي كريمة 01004R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
1155789516/09/99 74 15/09/06إلتحاق بالزوجاحمامو حنان 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام عليعمالة: الصخيرات  - تمارةتامسنا

تمارة
1174572206/09/00 72 تبادلأقدمية 12 سنةرجاء المجدولي 26/06/07 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمعمالة: الصخيرات  - تمارةالمسجد

تمارة
1179711106/09/00 69 14/09/07إلتحاق بالزوجآمال السوباع 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر 1264412104/09/02 69 30/12/09إلتحاق بالزوجبوشرة بنعمي 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطم بلحسن الوزانيعمالة: الصخيرات  - تمارةم الكغاط 1123295116/09/98 68 02/09/09إلتحاق بالزوجملوك إقبال 01031V)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباطفاطمة الزهراءعمالة: الصخيرات  - تمارةعقبة بن نافغ 860662221/09/83 62 22/12/09إلتحاق بالزوجمداح حفيظة 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - جابر بن حيانعمالة: الصخيرات  - تمارةالعلويين

تمارة
1117178316/09/97 62 04/09/12إلتحاق بالزوجعزيز اسماء 01317F)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطالفتحعمالة: الصخيرات  - تمارةعمر بن عبد العزيز 1118813116/09/98 62 04/09/12إلتحاق بالزوجارملي فاطمة 01080Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - التحاد العربيعمالة: الصخيرات  - تمارةالعلويين

تمارة
1122454216/09/98 62 09/11/10إلتحاق بالزوجحفان تورية 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام عليعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد امبارك

تمارة
1118718116/09/98 61 14/07/11إلتحاق بالزوجعزيزة موصلي 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطالسادس نونبرعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر 1176303106/09/00 57 27/11/09إلتحاق بالزوجرشيدة الوافي 01032

W

مزدوجاليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - العلويينعمالة: الصخيرات  - تمارةم الكغاط

تمارة
1113580516/09/97 56 06/09/17م السعيدي 25223Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الرباطالمام مالكعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر 1174087106/09/00 56 04/12/09إلتحاق بالزوجسميرة بلعواد 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباطإدريس البحراوي اليوسفيةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين 1153543116/09/99 54 26/09/11إلتحاق بالزوجخديجة خربوش 01042G)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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عمالة: الرباطالنور  الميعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف 63748916/09/95 52 05/09/11إلتحاق بالزوجزهور المالكي 01053U يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
1307405105/09/03 52 04/09/12نادية احميمين 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: الصخيرات  - تمارةعبد ا بن ياسين

الغزولي

عمالة: سل 1118815416/09/98 50 02/09/16يونس بن عبد الله 01259Tمزدوجعامر

عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارةعمر بن عبد العزيز 1367031107/09/04 50 03/10/11إلتحاق بالزوجنجاة أيت لذيب 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباطاسمارةعمالة: الصخيرات  - تمارةعيدالوهاب بنمنصور 1153790116/09/99 49 06/09/17إلتحاق بالزوجةنبيل عماد 01076U يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطالحسن المراكشيعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز 1267685104/09/02 47 04/09/12إلتحاق بالزوجمديحة خراز 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطالمختار السوسيعمالة: الصخيرات  - تمارةالرمامحة 1401137107/09/05 47 04/09/12إلتحاق بالزوجعفاف الزوين 01078

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطالحزام الخضرعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز 1269357104/09/02 46 04/09/12إلتحاق بالزوجالصفصافي مينة 01081Z يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة 1265676413/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجالعيادي رجاء 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباط11 ينايرعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر 1266608104/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجعزيزة الصديقي 01046L)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباطالفقيه م غازيعمالة: الصخيرات  - تمارةعيدالوهاب بنمنصور 1238913106/09/01 44 06/09/17إلتحاق بالزوجهند اوهنور 01077V يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: الصخيرات  - تمارةالكدية 1306106505/09/03 43 04/09/12عالية بن الطالب 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقيعمالة: الصخيرات  - تمارةالفتح

تمارة
1264533204/09/02 42 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة بنمسعيد 25225Tمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمعمالة: الصخيرات  - تمارةوادي المخازن

تمارة
1120243216/09/98 39 04/09/12إلتحاق بالزوجقمش فاطمة 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين 1236720213/09/01 39 04/09/12إلتحاق بالزوجبهيجة  الغزاي 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
1236769106/09/01 39 13/06/13إلتحاق بالزوجالنصري خديجة 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: سلمدرسة م حصارعمالة: الصخيرات  - تمارةعيدالوهاب بنمنصور 1153522516/09/99 38 بشرى ايت عبد 

الكريم
02/09/16إلتحاق بالزوج 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات  - التحاد العربيعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
1157104116/09/99 38 02/09/14إلتحاق بالزوجسعاد   عناب 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
1179512106/09/00 38 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان مزروعي 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
1154130116/09/99 36 04/09/12لبنى حريز 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
1156341116/09/99 36 04/09/12حنان الخلطي 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - جابر بن حيانعمالة: الصخيرات  - تمارةالعلويين

تمارة
391725417/09/90 33 06/09/17إلتحاق بالزوجالخاوى ليلى 01317F)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطالمام عليعمالة: الصخيرات  - تمارةادريس الول 1399039307/09/05 32 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء عبد الكائن 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورعمالة: الصخيرات  - تمارةالحاج البهالي

تمارة
691961216/09/80 31 02/09/15احمد اعوين 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الموحدينعمالة: الصخيرات  - تمارةالرمامحة

تمارة
1269518216/09/02 30 04/09/14إلتحاق بالزوجسهام سراج 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر 1235953306/09/01 28 02/09/14سمية العمراني 01250Hمزدوجعامر

عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن 1238894106/09/01 27 02/09/14إلتحاق بالزوجاوداود  كريمة 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباطاسمارةعمالة: الصخيرات  - تمارةادريس بنزكري 1306169405/09/03 27 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة بوعلم 01076U يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الوفاقعمالة: الصخيرات  - تمارةتامسنا

تمارة
1269016119/09/02 24 تبادلاومسعود نزهة 02/09/14 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة الصنوبر

تمارة
1265475104/09/02 22 تبادلم  الذهبي 19/09/16 01350Sمزدوجصباح

عمالة: الرباطالنبعاثعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر 377671117/09/90 19 02/09/15إلتحاق بالزوجحفيظة آملي 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر

تمارة
1406027123/01/08 19 06/09/17إلتحاق بالزوجبوضا خديجة 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - تامسناعمالة: الصخيرات  - تمارةالوفاق

تمارة
288489116/09/86 18 تبادلالحمام مولي عبد ا 02/09/15 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الرباطالولجةعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة 1368175520/09/04 15 02/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة بلمين 01084C)مزدوجالسويسي )المقاطعة
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عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبعمالة: الصخيرات  - تمارةزليخة نصري 1118761216/09/98 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةحسن أمزو 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: الصخيرات  - تمارةالوفاق 1265318204/09/02 14 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة دها 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر

تمارة
1307630105/09/03 14 تبادلفتيحة كواز 19/09/16 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المرابطينعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
1367338215/09/04 14 02/09/16إلتحاق بالزوجاسماء دبة 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(

 مدرسة م بن الراضي عمالة: الصخيرات  - تمارةعلل بن عبد ا

السلوي

عمالة: سل 1265671313/09/02 12 02/09/16إلتحاق بالزوجسهيلة العواد 01179F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوفعمالة: الصخيرات  - تمارةالموحدين 60289616/09/94 7 06/09/17إلتحاق بالزوجالطاهري الحسني دنيا 01030U)مزدوجالسويسي )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - تامسناعمالة: الصخيرات  - تمارةالمام علي

تمارة
15846851005/09/11 6 تبادلأوزكاغ  رابحة 06/09/17 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

مدرسة جمال الدين عمالة: الصخيرات  - تمارةحمان الفطواكي

المهياوي

عمالة: سل 1681213201/03/11 6 06/09/17إلتحاق بالزوجالرامي حفيظة 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء عمالة: الصخيرات  - تمارةخالد بن الوليد

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1721116102/09/14 6 06/09/17عائشة جعوين 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الحاجبمولي اسماعيلعمالة: الصخيرات  - تمارةالمنزه 1912689101/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجةوباها يوسف 04109R)المازيغيةاكوراي )البلدية
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05

إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 205785116/09/83 219 16/09/86أقدمية 20 سنةعبد ا نونو 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية مسكاون 237046117/09/84 207 17/09/90أقدمية 20 سنةحسن    جمالي 06860Fمزدوجفم الجمعة

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: أزيللمركزية إيواريضن

البتدائية

عمالة: فاس 724933216/09/92 193 16/09/92أقدمية 20 سنةعبد الخالق مومن 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: بني مللم. الزيتونةإقليم: أزيللمركزية اماسين 270649816/09/86 189 16/09/91أقدمية 20 سنةالمصطفى صبري 07299H)مزدوجبني ملل )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة سيدي جابرإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 744037116/09/93 187 16/09/93أقدمية 20 سنةاحمد بحو 02657M مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المركب التربوي تامنصورت إقليم: أزيللمركزية تنانت

- ابتدائي -

عمالة: مراكش 762121116/09/91 183 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد ا عطيف 26654

W

مزدوجحربيل

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: أزيللمركزية تكندافت

المركزية

عمالة: مراكش 58286116/09/94 171 16/09/94أقدمية 20 سنةم  قدمير 02562Jمزدوجتسلطانت

إقليم: بني مللم انوالإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 58107316/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةنور الدين  ادريسي 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: أزيللمدرسة المنظر الجميل 862850521/09/83 164 02/10/85أقدمية 20 سنةفاتحة خليل 07309U)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: أزيللمدرسة وادي الذهب 852007216/09/82 162 16/09/88أقدمية 20 سنةالعنبري مينة 07353Sمزدوجأولد امبارك

إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيللمركزية اخرخوضن 89910116/09/95 159 19/09/98أقدمية 20 سنةعبد اللطيف احتاس 06852X)مزدوجأزيلل )البلدية

إقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلةإقليم: أزيللمدرسة فم الجمعة 238772417/09/84 158 16/09/93أقدمية 20 سنةم نجاح 07354Tمزدوجأولد امبارك

إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيللمركزية واولى 62543216/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم نصيل 06851

W

مزدوجأزيلل )البلدية(

إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 89962116/09/95 155 16/09/99أقدمية 12 سنةم ايت العلم 07134Dمزدوجامليل

إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: أزيللمركزية تنفردة 923951016/09/95 151 06/09/01أقدمية 12 سنةمصطفى بويكر 04723Hمزدوجكنفودة

عمالة: الصخيرات  - م الكغاطإقليم: أزيللمركزية اغبالو

تمارة
771956216/09/91 147 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الغاني الشفعي 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

مجموعة مدارس النخيل إقليم: أزيللمركزية آيت تمتنا

المركزية

عمالة: مراكش 1156246316/09/99 147 06/09/00أقدمية 12 سنةايبوح عزيز 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة
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إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 1156273216/09/99 144 16/09/99إلتحاق بالزوجةالمصطفى وطالب 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 1115705216/09/97 141 09/09/02أقدمية 12 سنةحافض ابوه 07206Gمزدوجتيموليلت

عمالة: الصخيرات  - واد الشراطإقليم: أزيللمركزية تامدة

تمارة
1179088106/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةمريم حفني 01353V)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 12369451006/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد الباسط فاضيلي 07372Mمزدوجأولد يوسف

إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية آيت ام 1173547206/09/00 136 06/09/00إلتحاق بالزوجةشضوى خليل هشام 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: أزيللمركزية آيت النص 12676581004/09/02 131 10/03/03أقدمية 12 سنةنبيل خلفي 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 1268635401/10/02 129 05/09/03أقدمية 12 سنةم نفدي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: أزيللمركزية مسكاون 1179345106/09/00 127 06/09/02أقدمية 12 سنةسعاد كريت 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: أزيللمركزية تنفردة 11552061016/09/99 125 03/09/03أقدمية 12 سنةفاطمة بركة 04723Hمزدوجكنفودة

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 1156235716/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةسعيد لحو 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1265192604/09/02 125 28/09/04أقدمية 12 سنةعثمان شرود 07589Yمزدوجالخالفية

إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية احفور 1268446104/09/02 125 04/09/02إلتحاق بالزوجفوزية مومن 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: أزيللمركزية آيت تمتنا 1269186604/09/02 125 27/09/04أقدمية 12 سنةالرامي جبران 07372Mمزدوجأولد يوسف

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 1403972201/01/02 123 25/10/05أقدمية 12 سنةخالد الراقبي 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: أزيللمركزية تكانت 1180537206/09/00 121 26/02/04إلتحاق بالزوجبشرى ناجي 07353Sمزدوجأولد امبارك

إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 1234039106/09/01 121 05/09/03إلتحاق بالزوجةحسن ايت تكعليت 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية آيت تمتنا 1269134804/09/02 119 05/09/03أقدمية 12 سنة راضي اسماعيل 07601Lمزدوجبرادية
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إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 1233969106/09/01 117 06/09/03إلتحاق بالزوجةحسن افسحي 06851

W

مزدوجأزيلل )البلدية(

إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: أزيللمركزية افران 1234064206/09/01 117 07/09/04أقدمية 12 سنةعزيز ايت بوحلة 07646Kمزدوجسمكت

إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1236325206/09/01 117 07/09/04أقدمية 12 سنةسمير الهللي 07646Kمزدوجسمكت

إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1237333406/09/01 117 07/09/04أقدمية 12 سنةالحبيب الحناوي 07633

W

مزدوجكطاية

إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 1239012713/09/01 117 04/09/04أقدمية 12 سنةالحسين الصغير 07657Xمزدوجأولد يوسف

إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1239715106/09/01 117 07/09/04أقدمية 12 سنةعزيز واكريم 26817Yمزدوجدير القصيبة

عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: أزيللمركزية آيت ام 1307085205/09/03 116 05/09/03إلتحاق بالزوجسميرة الصادقي 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 1179552106/09/00 109 06/09/05أقدمية 12 سنةموحى عبد الحميد 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1238871106/09/01 109 07/09/05أقدمية 12 سنةربيع وبي 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية أموكز 13685081007/09/04 109 06/09/06أقدمية 12 سنةنادية جابري 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: أزيللمركزية آيت واستر

باها
1235510206/09/01 107 07/09/04أقدمية 12 سنةالحسين شفيق 05134Eمزدوجواد الصفا

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: أزيللمركزية تباروشت 1265349204/09/02 107 07/09/04أقدمية 12 سنةعيصام دكيري 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1239081506/09/01 105 05/09/07عبد الرحيم رشيدي 07637Aمزدوجكطاية

إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 1269541804/09/02 105 02/09/09عبد اللطيف سهولي 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: بني مللمركزية عين بوغاليةإقليم: أزيللمركزية افران 1236229206/09/01 101 06/09/06أقدمية 12 سنةم الهدواني 07653Tمزدوجسمكت

إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية آيت النص 1308185405/09/03 101 24/09/07إلتحاق بالزوجخديجة أمزيان 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: أزيللمركزية أموكز 1399704907/09/05 101 05/09/07درقي مريم 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي
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مركزية أنركي 

الجماعاتية

إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: أزيلل 1400421107/09/05 101 07/09/05إلتحاق بالزوجكوثر خمريش 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1400966107/09/05 99 07/09/05أقدمية 12 سنةخديجة  الصنهاجي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 1263571104/09/02 97 05/09/11المصطفى ايت موح 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 1264410104/09/02 97 05/09/11م بن عمر 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية امداحن 12691811004/09/02 97 13/09/11راقي طارق 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية اماسين 1269187204/09/02 97 04/09/11رملي مينة 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: أزيللمركزية تامدة 1308302205/09/03 97 29/09/09مروان رفاعي 12072

W

مزدوجتشرافت

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيلل 1307515805/09/03 95 17/10/08ليلى جود 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: أزيللمركزية تسقي 1177870106/09/00 93 05/09/07حميد كلميمي 07637Aمزدوجكطاية

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 1233762106/09/01 93 05/09/07هشام بدراني 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1238834106/09/01 93 05/09/07عبد الرحمان اعناس 07641Eمزدوجكطاية

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية السور

تمارة
1269263104/09/02 93 04/09/12خليل ريزاني 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية إسكسي 1400347407/09/05 93 02/09/09عبد النبي جنان 07007Rمزدوجبني عياط

المدرسة البتدائية إخوان إقليم: أزيللمركزية وازنت

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1405638101/02/08 93 01/02/08فايز مينة 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: أزيللمدرسة إغيرإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 1306325405/09/03 91 02/09/09إلتحاق بالزوجمليكة بوسحاق 06857C)مزدوجدمنات )البلدية

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: أزيللمركزية ابراغن

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1399686107/09/05 91 05/09/07مريم دحشور 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 1399755207/09/05 90 05/09/08إلتحاق بالزوجنزهة العباسي 07356Vمزدوجأولد ايعيش
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إقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسيإقليم: أزيللمركزية ابراغن 1400049107/09/05 90 17/10/08إلتحاق بالزوجسعاد الناصري 24285

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 1368084107/09/04 85 04/09/12جليلة أدني 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية آيت تمتنا 1400144207/09/05 85 29/09/09إلتحاق بالزوجوردية   فرناد 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 1266962504/09/02 83 02/09/15حفوظ عصام 07006Pمزدوجبني عياط

إقليم: الحوزالولجةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1399300207/09/05 83 29/09/09عبد الواحد باهوم 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 239049717/09/84 80 02/09/16لحسن بن جدة 07004Mمزدوجبني عياط

إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمدرسة تفدجينة كم 1401153701/01/06 80 01/01/06إلتحاق بالزوجفاطمة ايت الطالب 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 1305848305/09/03 79 05/09/08إلتحاق بالزوجعطيفي سهام 07134Dمزدوجامليل

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: أزيللمدرسة فم الجمعة 1263986104/09/02 77 03/09/13إلتحاق بالزوجايوبي خديجة 07370Kمزدوجبرادية

إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1548948102/09/09 77 02/09/09خوالي م 07526Eمزدوجدير القصيبة

إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: أزيللمركزية وازنت 1549846701/01/10 77 01/01/10م عكعوك 02293Sمزدوجكندر سيدي خيار

إقليم: بني مللمركزية ايت عميرإقليم: أزيللمركزية تيديلي 1549923701/01/10 77 01/01/10المصطفى بطحوي 07391Hمزدوجفم اودي

إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: أزيللمركزية تسلي 1550101401/01/10 77 01/01/10المصطفى كواشي 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أشكول 1550332101/01/10 77 01/01/10رزاق المنجل 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: أزيللمركزية أشكول 1550368801/01/10 77 01/01/10زكرياء م القوري 07624Lمزدوجبني وكيل

إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: أزيللمركزية تغدوين 1404460405/09/07 75                   حنان 

أملل

02/09/09 04133Sمزدوجاقدار

إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1404658105/09/07 75 02/09/09احلم  المجدوبي 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: أزيللمركزية الحدادة 1268491104/09/02 73 02/09/16إلتحاق بالزوجةم محتنا 07597Gمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية تكندافت 1404495406/09/07 71 02/09/10امال  ازريبة 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: أزيللمدرسة تزكي 1235921106/09/01 70 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد العيشي 07370Kمزدوجبرادية

إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية بوغرارت 1404729105/09/07 70 02/09/11إلتحاق بالزوجعائشة الحسني 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 1268493612/09/02 69 02/09/10حسام محب 08247Nمزدوجسيدي عابد

إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 1368549107/09/04 69 06/09/17نزهة كعواس 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية آيت النص 1548938702/09/09 69 12/09/11عبد الواحد بنيحيا 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية آيت النص 1548949702/09/09 69 05/09/11فوزي م 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية تغدوين 1550532901/01/10 69 05/09/11كوري كريمة 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 15799371002/09/10 69 02/09/10عزمي سلوى 13637Xمزدوجلحدار

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 1580333702/09/10 69 02/09/10الدقاق فاطمة الزهراء 07601Lمزدوجبرادية

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيلل 1580918902/09/10 69 02/09/10جبران سعاد 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1581148602/09/10 69 02/09/10نورة ماموسي 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: أزيللمركزية تسلي 1581225402/09/10 69 02/09/10لبنا منتصر 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية ارفالة 1401029407/09/05 68 02/09/16م توفيق 07006Pمزدوجبني عياط

إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 1263897604/09/02 67 02/09/09إلتحاق بالزوجةعريف عمر 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تبانت 1548936102/09/09 67 عبد اللطيف    

ديرازي

02/09/09 07176Zمزدوجتدلي فطواكة
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مدرسة تيزي نيسلي إقليم: أزيللمركزية تيلوكيت

الجماعاتية

إقليم: بني ملل 1548953102/09/09 67 02/09/09أعقى إسماعيل 26045Jمزدوجتيزي نيسلي

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: أزيللمركزية تاكست

تمارة
15504801101/01/10 67 01/01/10فسكة فاتحة 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: أزيللمركزية تاكست

تمارة
15510491101/01/10 67 01/01/10حجاج الرياني 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية لعوينة 1264784704/09/02 66 06/09/17عبد الحق بودرار 07601Lمزدوجبرادية

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: أزيلل 1400492507/09/05 65 06/09/17بوشرى  الحليبي 12135Pمزدوجمفاسيس

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية آيت النص 1548979102/09/09 65 كيلني          فاطمة 

الزهراء

04/09/12 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 1550103101/01/10 65 04/09/12دغوان نوال 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 1550414501/01/10 65 04/09/12 مصطفى الرفعي 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: أزيللمركزية سمدن 1551002101/01/10 62 05/09/11إلتحاق بالزوججليلة اقنيدر 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية إسكسي 1367726207/09/04 61 05/09/11مولي ملحي 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1400113607/09/05 61 05/09/11الفاصلي عبد اللطيف 07657Xمزدوجأولد يوسف

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

إقليم: بني مللمركزية ايت عميرإقليم: أزيلل 1401732106/09/06 61 05/09/11لحسن فـــــللي 07391Hمزدوجفم اودي

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: أزيللمركزية تيديلي 1548264124/11/08 61 04/09/12إلتحاق بالزوجا يت المقدم سميرة 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1548947102/09/09 61 05/09/11لحسن الحاجى 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 1549900701/01/10 61 03/09/13توفيق بحتاوي 12055Cمزدوجالرواشد

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 1550479401/01/10 61 03/09/13فارسي مولي لحسن 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية واولى 1579843702/09/10 61 02/09/10إلتحاق بالزوجرجاء الحطاب 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية
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إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية ترست 1580151302/09/10 61 04/09/12هاجربوهروز 07641Eمزدوجكطاية

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالح 1580208102/09/10 61 04/09/12أمينة بوزيتي 07573Fمزدوجاهل مربع

إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: أزيللمركزية افطوشن 1580846202/09/10 61 04/09/12حسناء الوردي 02205

W

مزدوجأولد ميمون

إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1580975202/09/10 61 04/09/12رشيدة خداوي 07543Yمزدوجفم العنصر

إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 1581213502/09/10 61 02/09/12نادية محوش 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: بني مللمركزية عين بوغاليةإقليم: أزيللمركزية واولى 1583017505/09/11 61 05/09/11خديجة بزياد 07653Tمزدوجسمكت

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية زمط 1583688505/09/11 61 05/09/11صافية الحرشي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية واولى 15844311005/09/11 61 05/09/11خديجة مرفوق 07517Vمزدوجناوور

إقليم: برشيدمركزية لمباركيينإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1681421901/01/12 61 01/01/12نزهة النبولسي 14328Yمزدوجلمباركيين

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1399559207/09/05 59 02/09/10نبيل بونافع 07581Pمزدوجكريفات

إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: أزيللمركزية تغبول 1549962301/01/10 59 12/09/11لحسن بن الرقيق 26817Yمزدوجدير القصيبة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية واولى 1580306602/09/10 59 02/09/10فاطمة الزهراء دردر 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية تنانت 1550270330/09/09 58 02/09/14المحجوب الحسناوي 07601Lمزدوجبرادية

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن

المركزية

عمالة: مراكش 15801501102/09/10 58 02/09/10بوحرازن نادية 02776Sمزدوجأولد دليم

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 1549830801/01/10 55 02/09/15امروس سعيد 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: بني مللمركزية ايت عميرإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1549908601/01/10 55 02/09/15بكوري حسن 07391Hمزدوجفم اودي

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: أزيللمركزية المسا

تمارة
1550522101/01/10 55 02/09/15غيلن م 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية
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إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: أزيللمركزية أشكول 1401471106/09/06 53 03/09/13عبد الرحيم شكري 06927Dمزدوجاكودي نلخير

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 1407131105/09/08 53 04/09/12اسماء جنان 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: أزيللمركزية آيت النص 14072111005/09/08 53 04/09/12وفاء لبصيري 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: أزيللمركزية آيت تمتناإقليم: أزيللمركزية تكل 1407418105/09/08 53 04/09/12أشعيب ابراهيم 06923Zمزدوجاكودي نلخير

إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: أزيللمركزية تنفردة 1548442424/11/08 53 06/09/17السعدية مرزوق 12193Cمزدوجبني سمير

إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية امالو 1582768105/09/11 53 03/09/13جمال أيت عدي 07526Eمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية ايت عميرإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1584412105/09/11 53 03/09/13سهام مقصود 07391Hمزدوجفم اودي

إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1681247701/01/12 53 03/09/13كيرو موحى 07531Kمزدوجدير القصيبة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: أزيللمركزية افطوشن 1683010204/09/12 53 04/09/12مونية البحراوي 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1683296104/09/12 53 04/09/12كرواني كوثر 07526Eمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية برنات 1683525204/09/12 53 04/09/12هدى جراني 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: أزيللمركزية خلد 1683652304/09/12 53 04/09/12لعوينة غزلن 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية ترست 1683730104/09/12 53 04/09/12سعيد    لعوان 06988V مولي عيسى بن

إدريس
مزدوج

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: أزيلل 1684132104/09/12 53 04/09/12حدو وختال 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1367720107/09/04 52 05/09/11إلتحاق بالزوجةمحفوظي خالد 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية اماسين 1399662307/09/05 52 02/09/16شيدا م 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يعلىإقليم: أزيللمركزية آيت واكن 1550484101/01/10 52 02/09/16فتحي عتيقة 07571Dمزدوجاهل مربع
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إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 1580269602/09/10 52 04/09/12إلتحاق بالزوجزينب شنيك 07370Kمزدوجبرادية

إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1680779101/01/12 52 01/01/12إلتحاق بالزوجراضية أعموم 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعلي 1235760406/09/01 51 06/09/11مارية دشو 07607Tمزدوجبني شكدال

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: أزيللمركزية تنانت

تمارة
1581431402/09/10 51 03/09/13رامي عزيزة 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 1582870105/09/11 51 05/09/11م عمراوي 07265

W

مزدوجتيلوكيت

إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشةإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1681036101/01/12 51 01/01/12يونس بوزيت 10993Yمزدوجقصيبية

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1681568301/01/12 51 01/01/12شكري   سودين 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: أزيللمركزية باحي 1549936101/01/10 50 02/09/16العربي بنعجة 11485Hمزدوجمقام الطلبة

إقليم: الحاجبالفجرإقليم: أزيللمركزية آيت علي 1680956401/01/12 50 02/09/14علي بنحمي 04182Vمزدوجلقصير

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: أزيللمركزية تساوت 1308241105/09/03 49 02/09/13خديجة رفيع 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية آيت تمتنا 1405320505/09/07 49 06/09/17إلتحاق بالزوجالوحماني سكينة 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: أزيللمركزية دار الجاكير

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1550172401/01/10 49 06/09/17العلم م 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1550509101/01/10 49 06/09/17سهام فرحي 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية احفور 14018301006/09/06 48 01/09/16جواد  الكمالي 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية تعبديت 1549935201/01/10 48 06/09/17بنفارس عبد الرزاق 07457Eمزدوجأولد ناصر

مدرسة سيدي الصغير بن 

المنيار

إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: أزيلل 1550473501/01/10 48 06/09/17أحمد فراح 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت علي 1581096402/09/10 47 04/09/13سميرة االغالي 07190Pمزدوجسيدي يعقوب
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية ابراغن 1580769102/09/10 46 02/09/16جميلة غزون 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: أزيللمركزية باحيإقليم: أزيللمركزية تغدوين 1683043104/09/12 46 04/09/14حافظ  الجوطي 07018Cمزدوجبزو

إقليم: بني مللمركزية عين بوغاليةإقليم: أزيللمركزية تعبديت 1238907106/09/01 45 03/09/13سعيد أوحى 07653Tمزدوجسمكت

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالح 1308130105/09/03 45 03/09/13اوفطو عمر 07573Fمزدوجاهل مربع

إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 1401505406/09/06 45 06/09/17ايت بوازار فيصل 07003Lمزدوجبني عياط

إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: أزيللمركزية سرمت 1716853603/09/13 45 03/09/13ابتسام اخرماز 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1716858303/09/13 45 03/09/13عبدالقادر عكي 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية المسا 1717536403/09/13 45 03/09/13فاطمة دكيري 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: سطاتمركزية امريزيكإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 1717588603/09/13 45 03/09/13الشويتر عبد السلم 14156Lمزدوجامريزيك

إقليم: الحاجبعين ابلوزإقليم: أزيللمركزية ازلك 1717592803/09/13 45 03/09/13ياسين الشريفي 04181Uمزدوجلقصير

إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1717601503/09/13 45 03/09/13أحمد الداودي 02307Gمزدوجتازوطة

إقليم: الجديدةم/م العوجاتإقليم: أزيللمركزية توفغين 1717634103/09/13 45 03/09/13عزيــــز العيدي 08494G أولد سيدي علي بن

يوسف
مزدوج

مدرسة سيدي حجاج إقليم: أزيللمركزية المسا

المركزية

إقليم: سطات 1717859103/09/13 45 03/09/13رابحة الخزاعي 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1718203103/09/13 45 03/09/13 عبد ا الهباري 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 1175315806/09/00 44 04/09/16هدى شفيقي 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 1406733205/09/08 44 04/09/12إلتحاق بالزوجلطيفة العياطي 07340C)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1406949105/09/08 44 04/09/12إلتحاق بالزوجةالرباط عبد النبي 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: أزيللمركزية أشكول 1406951105/09/08 44 04/09/12إلتحاق بالزوجةالرفعي  المهدي 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 1584784105/09/11 44 02/09/16م سهار 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية آيت النص 1584808305/09/11 44 02/09/16حنان صالحي 07601Lمزدوجبرادية

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيلل 1680810701/01/12 44 02/09/16لطيفة عفان 07457Eمزدوجأولد ناصر

إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية سمدن 1681286801/01/12 44 02/09/16ابراهمي مصطفى 07003Lمزدوجبني عياط

إقليم: بني مللمركزية عين بوغاليةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1681452101/01/12 44 02/09/16حبيبة اشعو 07653Tمزدوجسمكت

إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: أزيللمركزية آيت النص 1406474805/09/08 43 02/09/15حسن بنكى 06927Dمزدوجاكودي نلخير

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1407488905/09/08 43 02/09/15صدقي اسماعيل 07601Lمزدوجبرادية

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيلل 1583183205/09/11 43 03/09/13أمين بوهللة 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: أزيللمركزية آيت تمتناإقليم: أزيللمركزية تبانت 1583225705/09/11 43 05/09/13عماد بومهدي 06923Zمزدوجاكودي نلخير

إقليم: الحوزالخروعإقليم: أزيللمركزية تكندافت 1583523605/09/11 43 03/09/13عبدالغفور العيسي 03744Uمزدوجاغواطيم

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1681716304/09/12 43 02/09/15حنان ايت بن مالك 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية آيت النص

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالح 16825051004/09/12 43 02/09/15مصطفى الدردوري 07573Fمزدوجاهل مربع

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 1683042404/09/12 43 09/09/15لطيفة الجبراوي 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1683827104/09/12 43 04/09/12هند منان 07004Mمزدوجبني عياط

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: أزيللمركزية افطوشن

الحسني
1683929204/09/12 43 02/09/15مصطفى مجاهد 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية أشكول 1684062104/09/12 43 02/09/15اسمهان وامسى 07476Aمزدوجأولد زمام
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية أشكول 1684134104/09/12 43 04/09/12اسماعيل وكرور 07485Kمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 1550022101/01/10 42 02/09/16إلتحاق بالزوجحفيظة بوخرواعة 07370Kمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحم نزيهةإقليم: أزيللمركزية ابراغن 1399033107/09/05 41 02/09/15إلتحاق بالزوجةأبخان جواد 18736P الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: أزيللمركزية آيت تمتناإقليم: أزيللمركزية تكل 1582976105/09/11 41 06/09/17م بحدى 06923Zمزدوجاكودي نلخير

إقليم: خريبكةم/م أولد إبراهيمإقليم: أزيللمركزية تنانت 1583364205/09/11 41 02/09/14إلتحاق بالزوجلبنى دباغ 12109Lمزدوجبولنوار

إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تبانت 1681486201/01/12 41 03/09/13زينب رقاس 07063Bمزدوجأيت تكل

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: أزيللمركزية مسكاون 1581409602/09/10 40 02/09/16إلتحاق بالزوجراشيد أمال 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 1581471102/09/10 40 06/09/16إلتحاق بالزوجصبرى أفريك 07134Dمزدوجامليل

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية اسمسيل

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالح 1582841905/09/11 40 02/09/14امزير الشرقاوي 07573Fمزدوجاهل مربع

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالح 1583909905/09/11 40 02/09/14ذنيا فكاهي 07573Fمزدوجاهل مربع

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 1682260304/09/12 40 04/09/16اسماعيل بوحاج 07457Eمزدوجأولد ناصر

إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية أزود 1682371504/09/12 40 02/09/16عبد الصمد بوزنار 07000Hمزدوجبني عياط

إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 1682574104/09/12 40 02/09/16م البستانى 08842Kمزدوجالصهريج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية أموكز 1682590404/09/12 40 02/09/16العبيد حنان 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: أزيللمركزية ابراغن 1682730204/09/12 40 02/09/16الكداري زهيرة 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: خريبكةم/م الكناديزإقليم: أزيللمركزية آيت النص 1683693504/09/12 40 02/09/16لحمر امال 12172Eمزدوجلكناديز

إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 1684372304/09/12 40 02/09/16حسن   تفراوت 07000Hمزدوجبني عياط
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التوظيف
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الختيار
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز 1550743101/01/10 39 06/09/17كيلني يونس 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1718365403/09/13 39 02/09/15اغزافن عبد المجيد 07523Bمزدوجدير القصيبة

عمالة: الصخيرات  - انوالإقليم: أزيللمركزية سكاط

تمارة
1718463203/09/13 39 02/09/15ياسين قشاش 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية تابية 1718818103/09/13 39 02/09/15موساوي عزالدين 07458Fمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية تسقي 1368428207/09/04 38 02/09/14حمدي م 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

المدرسة الجماعاتية 

زاوية أحنصال

إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: أزيلل 1720524602/09/14 38 02/09/14الفني حسناء 07363Cمزدوجأحد بوموسى

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: أزيللمركزية مكداز

ابي سليم العياشي

إقليم: ميدلت 1721297802/09/14 38 02/09/14المي عبد السلم 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: أزيللمركزية تغبول 17219171002/09/14 38 02/09/14نفيسة الزكي 04165Bمزدوجبطيط

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: أزيللمركزية افطوشن 1583191305/09/11 37 02/09/15ارقية بوبيولخيرن 09279Kمزدوجلبريكيين

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية تابية 1583342505/09/11 37 02/09/15م شكري 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تبانت 1584881105/09/11 37 03/09/15نعيمة   تعلط 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز 16818351004/09/12 37 06/09/17امزوار الهام 07547Cمزدوجتانوغة

إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: أزيللمركزية خلد 1683928104/09/12 37 02/09/14إلتحاق بالزوجنجوى معين 07386Cمزدوجفم اودي

عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: أزيللمركزية تغدوين 1683333104/09/12 36 02/09/14عزيز هكوش 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: أزيللمركزية آيت تمتناإقليم: أزيللمركزية تبانت 1684297704/09/12 36 02/09/14الصنهجي   عواطف 06923Zمزدوجاكودي نلخير

إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: أزيللمركزية تكل 1717191503/09/13 36 06/09/16أحمد بنواحي 11363Aمزدوجأيت  إيكو

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية تكندافت 1717417503/09/13 36 02/09/16ابرطع م 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد
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إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 1717501403/09/13 36 02/09/16م الشتاشني 07458Fمزدوجأولد ناصر

عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1717751103/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجةم الغلوي 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: أزيللمركزية تكندافت 1717949203/09/13 36 02/09/16صلح الدين القشيري 11510Kمزدوجأيت مالك

عمالة: المضيق - أغطاسإقليم: أزيللمركزية أزود

الفنيدق
1717982103/09/13 36 02/09/16انس البهي 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية تزكي 1718128403/09/13 36 02/09/16خالد فرحي 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: أزيللمركزية مسكاون 1718820403/09/13 36 02/09/16خالد مستعيد 11613Xمزدوجأيت اسحاق

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية أزود 17190511003/09/13 36 02/09/16الرامي  كريمة 07523Bمزدوجدير القصيبة

إقليم: الجديدةم/م بولعوانإقليم: أزيللمركزية تغدوين 1719253103/09/13 36 02/09/16طالبي أيوب 08562Fمزدوجبولعوان

عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: أزيللمركزية برنات 1406813405/09/08 35 03/09/13إلتحاق بالزوجبديعة الخرصي 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: أزيللمركزية خلد 1717233103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجبسين فاطمة 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية وازنت 1718223403/09/13 35 03/09/13هاجر فاطمة 07523Bمزدوجدير القصيبة

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالح 1718515803/09/13 35 03/09/13فيصل كوكي 07573Fمزدوجاهل مربع

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: أزيللمركزية إكيس

بن تاشفين

إقليم: طانطان 1718892103/09/13 35 03/09/13عمري الحوسين 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: أزيللمركزية خلد 1718911103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجمليكة وحمني 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغزى 1718964103/09/13 35 03/09/13ورضية وهاب 06871Tمزدوجأيت ام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية إكيس 1718988703/09/13 35 03/09/13والحاج هشام 07584Tمزدوجالخالفية

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: أزيللمركزية إكيس

مالك

إقليم: العيون 1719031103/09/13 35 03/09/13رفيع عبدا 18648U)مزدوجالعيون )البلدية
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إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1582606605/09/11 34 03/09/16عدوش موحى 07526Eمزدوجدير القصيبة

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية تسقي

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالح 1584779305/09/11 34 02/09/16عبد الجليل صفوان 07573Fمزدوجاهل مربع

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: إفرانبودرعإقليم: أزيلل 1550298101/01/10 33 07/09/17عبد ا القساوي 10726Hمزدوجتيمحضيت

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: أزيللمركزية أموكز

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1682037104/09/12 33 02/09/15يوسف بيناه 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية تبانت 1683907104/09/12 33 02/09/15مصلح ادريس 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: أزيللمركزية واولى 1684214604/09/12 33 02/09/15وفاء ربيبيح 12154Kمزدوجأولد عزوز

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية تبانت 1717394303/09/13 32 03/09/13مصطفى بوتازيت 07457Eمزدوجأولد ناصر

إقليم: الجديدةمدرسة بولعوان الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية تسليت 1719642102/09/14 32 02/09/16عبقري  رشيد 26185Lمزدوجبولعوان

عمالة: الصخيرات  - الكديةإقليم: أزيللمركزية ازلك

تمارة
1719910402/09/14 32 02/09/16باعلي م 01375Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: أزيللمركزية آيت امراس

السبع الحي الم
1721238102/09/14 32 02/09/16غالية لعفورة 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 1549525602/09/09 31 02/09/15حوسني للة غزلن 07485Kمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية تابية 1581493402/09/10 31 02/09/15ساخير سفيان 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1584063205/09/11 31 02/09/15حمادي هبادي 07476Aمزدوجأولد زمام

إقليم: خنيفرةالموإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1681384101/01/12 31 02/09/15مجدي حميد 24471Yمزدوجواو مانة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينإقليم: أزيللمركزية تامدة 1684108304/09/12 31 02/09/16إلتحاق بالزوجاحلو سناء 18638H)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: أزيللمركزية ازلك 1751985802/09/15 31 02/09/15سهام عجمي 22660Eمزدوجأيت اسحاق

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1752276402/09/15 31 02/09/15فاطمة بنور 07457Eمزدوجأولد ناصر
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إقليم: الحوزتيديليإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1752697302/09/15 31 02/09/15زينب الحسناوي 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية افران 1752889702/09/15 31 02/09/15الرباطي فتيحة 12057Eمزدوجالرواشد

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية خلد 1752937502/09/15 31 02/09/15فرشي غزلن 07476Aمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 1752944202/09/15 31 02/09/15عز الدين فطوري 07480Eمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1752999202/09/15 31 02/09/15ربيعة هاشمي 07589Yمزدوجالخالفية

إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 1753032302/09/15 31 02/09/15مليكة حمزة 11814Rمزدوجأم الربيع

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1753118502/09/15 31 02/09/15فاطمة الزهراء ايلول 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1753303102/09/15 31 02/09/15يوسف لحروشي 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1753334302/09/15 31 02/09/15لكوان مليكة 11871Cمزدوجامرصيد

إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: أزيللمركزية تاركا 1753355202/09/15 31 02/09/15عبد ا اليوسفي 11864Vمزدوجأيت عياش

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية تلغمت 1753623302/09/15 31 02/09/15مريم رشداوي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: أزيللمركزية آيت موسى

الحسني
1753692202/09/15 31 02/09/15صبري خديجة 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1753728202/09/15 31 02/09/15الحسنية سرحان 10986Rمزدوجقصيبية

إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 1267633112/09/02 30 02/09/14إلتحاق بالزوجكريوي نسرين 07203Dمزدوجتيموليلت

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي

تمارة
1681953104/09/12 30 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان أزلماض 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية تابية 1681993504/09/12 30 02/09/16ياسن باهي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية ابراغن 1682047704/09/12 30 02/09/16عادل بكري 26387Fمزدوجأحد بوموسى
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إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية زالكن 1682670604/09/12 30 02/09/16حميد البكري 07457Eمزدوجأولد ناصر

إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: أزيللمركزية تنانت 1683751104/09/12 30 06/09/17إلتحاق بالزوجةمراد لمزغب 07203Dمزدوجتيموليلت

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية تسليت 1684331404/09/12 30 02/09/16عبد الواحد سرار 07523Bمزدوجدير القصيبة

عمالة: الميةالنسيمإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1718118203/09/13 30 02/09/15إلتحاق بالزوجةعصام فخصى 26900N)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 1718761103/09/13 30 03/09/15إلتحاق بالزوجةالمهاوي زكرياء 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: أزيللمركزية اماسين 1720283602/09/14 30 06/09/17شعطيط المعطي 12054Bمزدوجبني زرنتل

إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية أشكول 1721310802/09/14 30 02/09/16م لمزوضي 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1716873203/09/13 29 02/09/15عبد الرحمان علوي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

مجموعة مدارس السبت إقليم: أزيللمركزية سكاط

القديم

عمالة: سل 1717838603/09/13 29 03/09/15نزهة الكاموني 01226Gمزدوجالسهول

إقليم: سيدي سليمانمدرسة القاضي بن العربيإقليم: أزيللمركزية ازلك 1717841303/09/13 29 02/09/15إلتحاق بالزوجةجواد القصبي 10844L)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - العلويينإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب

تمارة
17205301102/09/14 29 06/09/17 قدوري احمد 25223Rمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية ارفالة 1239196206/09/01 28 02/09/14رضوان عبد الرزاق 07452Zمزدوجأولد ناصر

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيلل 1549280702/09/09 28 02/09/14غموش جوهر 07589Yمزدوجالخالفية

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: أزيللمركزية أزود 1550960601/01/10 28 02/09/15م وردي 07367Gمزدوجأولد زمام

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيلل 15801461002/09/10 28 02/09/14خلف بوحمادي 07569Bمزدوجأيت أم البخث

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيلل 1580251602/09/10 28 02/09/14الحسين الشاطني 07523Bمزدوجدير القصيبة

إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: أزيللمركزية روكلت 1719629302/09/14 28 02/09/14عمار  عبداللوي 11642Dمزدوجأيت اسحاق
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إقليم: إفرانبودرعإقليم: أزيللمركزية روكلت 1719873102/09/14 28 02/09/14عتيق ا يونس 10726Hمزدوجتيمحضيت

إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية زمط 1720055102/09/14 28 02/09/14بنغزال ندى 06871Tمزدوجأيت ام

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1721005302/09/14 28 02/09/14م حمداني 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: أزيللمركزية زمط 1721174102/09/14 28 02/09/14حسناء كريم 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: أزيللمركزية مكداز 1721312402/09/14 28 02/09/14لعسلي ابراهيم 12193Cمزدوجبني سمير

إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1721608102/09/14 28 02/09/14لحسن اهموش 11648Kمزدوجالقباب

إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية إكيس 1721879302/09/14 28 02/09/14ترزتين مصطفى 06992Z مولي عيسى بن

إدريس
مزدوج

إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية تكل 1406867105/09/08 27 06/09/17الشقر حسن 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

مدرسة تيموليلت 

المختلطة

إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: أزيلل 1550439201/01/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجةالتومي بلكاسم 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1716959103/09/13 27 02/09/16إلتحاق بالزوجارباح ابتسام 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: أزيللمدرسة تزكي 1682998104/09/12 26 06/09/17العباسي عبد العالي 25447Jمزدوجواو مانة

إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية تسليت 17174591003/09/13 26 02/09/16شرفوي اسماعيل 07000Hمزدوجبني عياط

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية امالو 1717532303/09/13 26 02/09/16دهاب هاجر 07476Aمزدوجأولد زمام

إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 17181161103/09/13 26 02/09/16فهيم خليفة 07487Mمزدوجاغبالة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية امالو 17184421103/09/13 26 03/09/16قوسي م 07429Zمزدوجأحد بوموسى

إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: أزيللمركزية تسليت 1718955303/09/13 26 02/09/16عودو مصطفى 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية امالو 1719103303/09/13 26 02/09/16صا بر سليمة 07480Eمزدوجأولد زمام
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إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: أزيللمركزية افران 1719871102/09/14 26 02/09/15إلتحاق بالزوجةم عاطفي 08154Mمزدوجشتوكة

إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيللمركزية تسليت 1752241102/09/15 25 06/09/17فاطمة بن عوامة 12227Pمزدوجلبراكسة

إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية امداحن 1752357902/09/15 25 06/09/17الحسين  بوكيوظ 07487Mمزدوجاغبالة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 17524311002/09/15 25 06/09/17عمر شكار 07480Eمزدوجأولد زمام

إقليم: سطاتسيدي ناصرإقليم: أزيللمركزية امداحن 1752656102/09/15 25 06/09/17عبدالعزيز  الغازي 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

إقليم: بني مللاخورباإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1752870202/09/15 25 06/09/17الناجي حنان 07548Dمزدوجتانوغة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية تكل 1752964502/09/15 25 06/09/17كداري إيمان 07589Yمزدوجالخالفية

إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 1753404602/09/15 25 06/09/17عزيز مكريني 12131Kمزدوجالفقراء

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية تكل 1406977505/09/08 24 02/10/16الزهواني هشام 07485Kمزدوجأولد زمام

إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 1582590301/03/10 24 01/09/16عبد الرحيم الخمسي 12129Hمزدوجالفقراء

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية تنانت 1585140409/12/11 24 02/09/16بدري الشرقي 07457Eمزدوجأولد ناصر

إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 1682306104/09/12 24 02/09/16عبد الغاني بواللوز 25447Jمزدوجواو مانة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1717379903/09/13 24 02/09/16احمد بوتغا 07457Eمزدوجأولد ناصر

إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: أزيللمركزية أزود 1719184403/09/13 24 02/09/16لمفضل سلم 12084Jمزدوجبني بتاو

إقليم: خنيفرةبوتغديوتإقليم: أزيللمركزية اسوال 17202501102/09/14 24 02/09/16عبد الرحمان شافيق 11672Lمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

إقليم: خريبكةم/م الكناديزإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 1752517102/09/15 24 06/09/17عبد ا احمد دفة 12172Eمزدوجلكناديز

إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية توفغين 1910886101/01/17 24 06/09/16خالد ابو الصبر 07190Pمزدوجسيدي يعقوب
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إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1910893101/01/17 24 06/09/16ايمان عشاق 07457Eمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: أزيللمركزية سكاط 1911035201/01/17 24 06/09/16سهام علم 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: خنيفرةايت قسوإقليم: أزيللمركزية تبانت 1911044601/01/17 24 06/09/16فاطمة أمحروش 11709Bمزدوجاكلموس

إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1911175101/01/17 24 06/09/16جواد بمباركة 05821Bمزدوجأولد أوشيح

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية أموكز 1911198201/01/17 24 06/09/16لبنى بلعيدي 07452Zمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية وازنت 1911252801/01/17 24 06/09/16ربيعة بن عياد 07485Kمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية تبانت 1911276501/01/17 24 06/09/16حباة بنور 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية امالو 19114671001/01/17 24 06/09/16كوثر شرفوي 07458Fمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية افران 1911515301/01/17 24 06/09/16صارة دحاني 07485Kمزدوجأولد زمام

إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1911549201/01/17 24 06/09/16ميلود الضويوي 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

المدرسة البتدائية  إقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال

الخوارزمي

إقليم: بوجدور 1911665101/01/17 24 06/09/16أحمد الكاديري 26029S)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1911711301/01/17 24 06/09/16رشيد الجهوري 09048Jمزدوجأولد يعقوب

إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: أزيللمركزية افران 1911741101/01/17 24 06/09/16حميد المكاوي 14405Gمزدوجاولد عامر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1911778401/01/17 24 06/09/16هشام المستاوي 07485Kمزدوجأولد زمام

م/م أولد علي مدنة إقليم: أزيللمركزية تسكنت

المركزية

إقليم: العرائش 1911847201/01/17 24 06/09/16البقال  عادل 05857Rمزدوجسوق الطلبة

إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 1911872901/01/17 24 06/09/16صالحة الحفياني 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية تغبول 1911903701/01/17 24 06/09/16احمد الخماري 07458Fمزدوجأولد ناصر
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المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: أزيللمركزية تبانت

امبارك

إقليم: خنيفرة 1911924801/01/17 24 06/09/16فاطمة المكاوي 11786Kمزدوجأحد بوحسوسن

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1912139401/01/17 24 حمديش فاطمة 

الزهراء

06/09/16 07617Dمزدوجبني شكدال

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية زمط 1912158301/01/17 24 06/09/16امال حريري 07476Aمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية تغزى 1912163301/01/17 24 06/09/16السعدية  حسيب 07629Sمزدوجبني وكيل

إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: أزيللمركزية تبانت 1912252101/01/17 24 06/09/16جنانى سهام 12165Xمزدوجأيت عمار

إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 1912337201/01/17 24 06/09/16لوبنى خمليش 14320Pمزدوججاقمة

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: أزيللمركزية ازلك 1912344201/01/17 24 06/09/16فتيحة خطيب 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 1912609401/01/17 24 06/09/16ابتسام مناصف 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: إفرانبودرعإقليم: أزيلل 1912617101/01/17 24 06/09/16موساوي فاطمة 10726Hمزدوجتيمحضيت

إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1912630101/01/17 24 06/09/16نبار  يونس 08839Gمزدوجالصهريج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيلإقليم: أزيللمركزية امالو 19129281001/01/17 24 06/09/16وفاء تخيم 07620Gمزدوجبني وكيل

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية سكاط 1912931301/01/17 24 06/09/16زينب الطالب 07617Dمزدوجبني شكدال

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 1716772503/09/13 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةعيسوي م 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: أزيلل 1718645103/09/13 23 07/09/17أحمد الوالي 07531Kمزدوجدير القصيبة

إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية تبانت 1912724101/01/17 23 06/09/16المصطفى اقزا 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: أزيللمركزية أموكز 1720127902/09/14 22 02/09/16بوشوكة م 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1912118101/01/17 22 06/09/16عبد الرزاق حدو 08800Pمزدوجالشعراء
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إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: أزيللمركزية تغبول 1912326301/01/17 22 06/09/16صارة كحيلة 14345Sمزدوجالساحل اولد احريز

إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: أزيللمركزية تكل 163781116/09/82 21 02/09/15م الطالب 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية أزود 1580984702/09/10 21 02/09/15خرواش عبد الكريم 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1682900104/09/12 21 04/09/15المجداوي خالد 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

إقليم: خريبكةم/م المعادنةإقليم: أزيللمركزية روكلت 1752864102/09/15 21 02/09/15حنان الوناس 12209Vمزدوجلمعادنة

إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية إكيس 1752869102/09/15 21 02/09/15مريم الناصيري 07026Lمزدوجارفالة

إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: أزيللمركزية روكلت 1752873502/09/15 21 02/09/15خديجة الناصري 12131Kمزدوجالفقراء

إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1753009102/09/15 21 02/09/15ليلى حفياني 09166Mمزدوجرأس عين الرحامنة

إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 17530211002/09/15 21 02/09/15احمد حلني 12219Fمزدوجأولد فنان

إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1753534802/09/15 21 02/09/15نوال ووال 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

إقليم: ميدلتاكدالإقليم: أزيللمركزية مكداز 17535891002/09/15 21 02/09/15كمال اولميش 09752Zمزدوجبوازمو

إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 1753603102/09/15 21 02/09/15اسماعيل اتعصبوت 09676Sمزدوجتاديغوست

إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية اسوال 1753883302/09/15 21 02/09/15المهدى زفين 07547Cمزدوجتانوغة

إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1721106102/09/14 16 06/09/17م امرزوق 11659Xمزدوجتيغسالين

إقليم: خنيفرةاسولإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1910842601/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوج أعلم سومية 11750

W

مزدوجاكلمام ازكزا

إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية زالكن 1752013802/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجهجار الدريسي 06921Xمزدوجاكودي نلخير

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية اماسين 1752092202/09/15 15 06/09/17نادبة ازاد 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح
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إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1752606302/09/15 15 06/09/17ياسين العياطي 07526Eمزدوجدير القصيبة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1752973602/09/15 15 06/09/17يونس غلوة 07480Eمزدوجأولد زمام

إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: أزيللمركزية امداحن 1753060502/09/15 15 06/09/17حطاب  م 11642Dمزدوجأيت اسحاق

إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: أزيللمركزية ارفالة 1753309702/09/15 15 06/09/17حليمة لخميس 12054Bمزدوجبني زرنتل

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيلل 1753604602/09/15 15 06/09/17لحسن وتاغشوت 07498Zمزدوجتيزي نيسلي

إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية تغدوين 1911638801/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجحسناء البارودي 07128Xمزدوجتفني

إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: أزيللمركزية تاركا 1910856401/01/17 14 06/09/16عبد الناصر ابينو 17643Bمزدوجايمولس

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: أزيللمركزية تيزرت

المركزية

عمالة: مراكش 1910873701/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةعبد العزيز أبهاوي 02527

W

مزدوجالسويهلة

إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: أزيللمركزية إكيس 1910879401/01/17 14 مولي عبداللطيف 

ابوالغنائم

06/09/16 09280Lمزدوجلبريكيين

عمالة: أكادير  إدا م.م عين أفرى-عين أفرىإقليم: أزيللمركزية تيرارين

وتنان
1910881101/01/17 14 06/09/16هشام أبو الحسان 04977Jمزدوجامسوان

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1910898201/01/17 14 06/09/16نجيب اشويبة 08929Eمزدوجالجوالة

عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1910901301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجحكيمة أضرضور 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 19109121101/01/17 14 06/09/16اسماعيل عدولي 11678Tمزدوجأيت سعدلي

إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: أزيللمركزية إكيس 1910913101/01/17 14 06/09/16م ادراوي 11894Cمزدوجبومية

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيإقليم: أزيللمركزية تاركا

وتنان
1910918201/01/17 14 06/09/16جلل افرجـــي 04947Bمزدوجتقي

إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزيةإقليم: أزيللمركزية روكلت 1910940101/01/17 14 06/09/16أيوب أحجاوج 05880Rمزدوجبني عروس

إقليم: زاكورةم.م أم الرمانإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 1910980101/01/17 14 06/09/16أيت الحاج منصور 13406

W

مزدوجتازارين
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إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: أزيللمركزية توفغين 1910987401/01/17 14 06/09/16م آيت الحيان 17658Tمزدوجأيت مخلوف

إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1910996301/01/17 14 عبد العالي ايت 

الزاويت

06/09/16 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: تنغيرحديدةإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 1910999301/01/17 14 06/09/16ايت كرو يونس 12855Xمزدوجأيت واسيف

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: أزيللمركزية تيرارين

باها
1911002201/01/17 14 06/09/16رشيد اجرار 05258Pمزدوجأيت مزال

عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1911013401/01/17 14 06/09/16حمزة  اخريف 15233Gمزدوجدار الشاوي

إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية تغزى 1911030301/01/17 14 06/09/16لطيفة عليلت 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 1911037601/01/17 14 06/09/16علوي   م 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 19110571001/01/17 14 06/09/16عبد الصمد أمزوار 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

عمالة: الميةزناتةإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1911058201/01/17 14 06/09/16يونس امغار 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1911073101/01/17 14 06/09/16م أمزيل 15497Uمزدوجامكانسة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

داود

إقليم: تاونات 1911079101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةم انفتاح 26054Uمزدوجأولد داود

إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية ازلك 1911088201/01/17 14 06/09/16عبد ا اقدار 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 19111181101/01/17 14 06/09/16العلمي عطار 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

م.م أبو بكر الصديق مركزية إقليم: أزيللمركزية إكيس

تكنزة

إقليم: سيدي افني 1911129701/01/17 14 06/09/16رشيد ازنكد 16780Nمزدوجتنكرفا

إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1911147201/01/17 14 06/09/16مصطفى بادة 17574Bمزدوجاصادص

إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1911148201/01/17 14 06/09/16عماد بدري 07019Dمزدوجبزو

إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: أزيللمركزية وازنت 1911235801/01/17 14 06/09/16رشيد بنستيتو 16440Uمزدوجاترايبة
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مجموعة مدارس بني عبد إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

ا

إقليم: الحسيمة 1911244101/01/17 14 06/09/16عادل بنعلل 06592Pمزدوجبني عبد ا

إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 1911250101/01/17 14 06/09/16المصطفى بن عمي 07059Xمزدوجأيت تكل

إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية تغزى 1911310301/01/17 14 06/09/16عبد الرحيم  بوعبيد 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1911311201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةعزيز بوعبيد 16597Pمزدوجبوحلو

إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: أزيللمركزية مكداز 1911324101/01/17 14 06/09/16بوشويمة احمد 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1911347801/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةعصام بوكرين 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية المسا 1911358301/01/17 14 06/09/16عائشة بوحتا 07246Aمزدوجتاكلفت

إقليم: الحوززطولةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 1911360401/01/17 14 06/09/16رشيد بويكزوان 03344Jمزدوجتمزوزت

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1911384101/01/17 14 06/09/16بلل بوليفة 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: أزيللمركزية تاركا

مركزية تادارت

إقليم: تيزنيت 1911391901/01/17 14 06/09/16عبد الحفيظ بونيت 16914Jمزدوجانزي

إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 1911442401/01/17 14 06/09/16الجيللي بروزي 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: أزيللمركزية تاركا 1911458101/01/17 14 06/09/16سعيد شعيبي 12388Pمزدوجبني شيكر

إقليم: خريبكةم/م اولد رحوإقليم: أزيللمركزية تبانت 19114731101/01/17 14 06/09/16عبد الرحيم شبة 12186Vمزدوجأولد بوغادي

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1911475501/01/17 14 06/09/16شملل    ابراهيم 08996Cمزدوجتوزينت

عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1911491301/01/17 14 06/09/16عصام شلبي 15288Sمزدوجالعوامة

إقليم: الدريوشم.م اولد عليإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 1911537101/01/17 14 06/09/16الدرقاوي يوسف 12686Nمزدوجأولد بوبكر

إقليم: وزانم م سد الوحدةإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 1911560101/01/17 14 06/09/16ابراهيم الشقروني 15051Jمزدوجلمجاعرة
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إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1911564401/01/17 14 06/09/16الشيكر  خالد 09039Zمزدوجالشطيبة

إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: أزيللمركزية إكيس 1911566301/01/17 14 06/09/16سعيد الدهبي 09280Lمزدوجلبريكيين

عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 1911571101/01/17 14 06/09/16الدميني حسام الدين 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1911591101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةم العساوي 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1911592201/01/17 14 06/09/16العكيوي حسن 07534Nمزدوجدير القصيبة

إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 1911595601/01/17 14 06/09/16رشيد العلوي 11303Kمزدوجأيت يدين

إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1911601101/01/17 14 06/09/16العمراني  احساين 15533Hمزدوجكلز

إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1911609101/01/17 14 06/09/16م العوني 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم

إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1911632101/01/17 14 06/09/16م البقالي 15297Bمزدوجالبحراويين

إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1911646501/01/17 14 06/09/16البوشيخي  عبدالرحيم 22124Xمزدوجأيت يدين

إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية سكاط 1911657301/01/17 14 06/09/16م الفجري 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 1911671101/01/17 14 06/09/16الكرطوفي عبد الخالق 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: أزيللمركزية توفغين 1911693601/01/17 14 06/09/16م الحرار 02198Nمزدوجسيدي داود

الملسة كرن الكبش إقليم: أزيللمركزية تاركا

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1911696201/01/17 14 06/09/16ياسين الحراش 08943Vمزدوجاجبيل

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1911704101/01/17 14 06/09/16الحر  عبدا 10987Sمزدوجقصيبية

إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1911708101/01/17 14 06/09/16الدريسي  م 15448Rمزدوجلولجة

إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1911726101/01/17 14 06/09/16الخيري   عبد الرزاق 15316Xمزدوجملوسة
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إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1911739101/01/17 14 06/09/16المجداوي مهدية 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: أزيللمركزية وازنت 1911746201/01/17 14 06/09/16طارق المنياني 14101Bمزدوجسيدي الذهبي

إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1911754101/01/17 14 06/09/16م المناري 15011Rمزدوجبني قلة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1911765801/01/17 14 06/09/16م المهدب 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيإقليم: أزيللمركزية سرمت 1911766101/01/17 14 06/09/16خالد المختاري 15282Kمزدوجسيدي اليمني

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1911769201/01/17 14 06/09/16عبد الحميد المستعين 08165Zمزدوجشتوكة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحاليةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1911797401/01/17 14 06/09/16يوسف الغازي 24825H)مزدوجسيدي رحال )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: أزيللمركزية روكلت 1911798101/01/17 14 06/09/16م الطرش 15455Yمزدوجلولجة

إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: أزيللمركزية اسوال 1911803201/01/17 14 06/09/16مروان اليملحي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية خلد 1911811701/01/17 14 06/09/16العزيز بناصر 06988V مولي عيسى بن

إدريس
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: أزيللمركزية وازنت 1911828101/01/17 14 06/09/16ابراهيم العسري 08825Sمزدوجواركي

إقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعوديةإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1911845101/01/17 14 06/09/16عزيز البرودي 14693Vمزدوجبني وال

إقليم: سيدي سليمانالمركزية القريةإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1911849101/01/17 14 06/09/16مروان البودالي 11024Gمزدوجأولد حسين

إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: أزيللمركزية تاركا 1911855201/01/17 14 06/09/16نجيب الفاصــح 17391Cمزدوجتتاوت

إقليم: وادي الذهبمدرسةالداخلةإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 1911856101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةمروان الفاصيح 13529E)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1911864401/01/17 14 06/09/16الغنضور جواد 09162Hمزدوجالجعيدات

إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 1911881101/01/17 14 06/09/16أحمد الهاني 10588Hمزدوجتغجيجت
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إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية تغدوين 1911905801/01/17 14 الخاطبي فاطمة 

الزهراء
06/09/16إلتحاق بالزوج 07134Dمزدوجامليل

إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1911908101/01/17 14 06/09/16المصطفى الكيناني 08827Uمزدوجواركي

إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1911914101/01/17 14 عبد المجيد 

المنصوري

06/09/16 13187Hمزدوجسكورة أهل الوسط

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسفإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 1911935101/01/17 14 06/09/16سعيد الوردي 10999Eمزدوجازغار

إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1911939101/01/17 14 06/09/16الوراري  نورالدين 17385

W

مزدوجتتاوت

عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: أزيللمركزية افران 1912004201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجالسوهالي سكينة 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1912005901/01/17 14 06/09/16نوفل  الصوري 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

إقليم: الحوزكيكإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1912025101/01/17 14 06/09/16علي الزياني 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1912028101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةحسن فاضيلي 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: أزيللمركزية تيزرت

ابي سليم العياشي

إقليم: ميدلت 1912068201/01/17 14 06/09/16مهدي فرطاس 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: أزيللمركزية وازنت 19120731201/01/17 14 06/09/16ايوب فكال 11309Sمزدوجالصفاصيف

إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1912083301/01/17 14 06/09/16يونس كطاع 03440Nمزدوجتمكرت

إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: أزيللمركزية مكداز 1912099101/01/17 14 06/09/16هشام كوبير 03457Gمزدوجالتوامة

إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية تباروشت 1912109501/01/17 14 06/09/16امين  كرواني 07534Nمزدوجدير القصيبة

إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزيةإقليم: أزيللمركزية إكيس 1912111201/01/17 14 06/09/16ايوب كرشان 08974Dمزدوجميات

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

الحسني
1912116101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةم حاشي 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: أزيللمركزية ازلك 1912159101/01/17 14 06/09/16م هرواش 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل
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إقليم: خريبكةم/م اولد رحوإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1912161401/01/17 14 06/09/16ابراهيم حسني 12186Vمزدوجأولد بوغادي

إقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1912202601/01/17 14 06/09/16زكرياء احسيني 26387Fمزدوجأحد بوموسى

إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبياتإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1912234101/01/17 14 06/09/16الياس  النوري 11025Hمزدوجأولد حسين

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية اكرضان

العياشي المركزية

عمالة: مراكش 1912236701/01/17 14 06/09/16ايتوسي حمزة 02767Gمزدوجالمنابهة

مدرسة اولد اغزيل إقليم: أزيللمركزية تسكنت

الجماعاتية

إقليم: جرادة 1912237101/01/17 14 06/09/16إطرو   مصطفى 04711Vمزدوجأولد غزييل

إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1912239101/01/17 14 06/09/16يونس  جعدوني 15889Vمزدوجبوعروس

إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: أزيللمركزية اسوال 1912245401/01/17 14 06/09/16أمين جابري 04691Y عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1912267101/01/17 14 06/09/16نضال جمودي 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1912280101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةقدوري  م 04341Tمزدوجمستفركي

إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1912282201/01/17 14 06/09/16م قاضي 02384Rمزدوجدار الحمراء

إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتإقليم: أزيللمركزية إكيس 1912308201/01/17 14 06/09/16عبدا كروم 17458Aمزدوجاركانة

إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1912309101/01/17 14 06/09/16مصطفى قاسمي 09688Eمزدوجملعب

إقليم: بولمانتانديت 14إقليم: أزيللمركزية سرمت 1912328201/01/17 14 06/09/16مصطفى خجرو 08029Bمزدوجافريطيسة

المدرسة الجماعاتية 

زاوية أحنصال

إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيلل 1912340101/01/17 14 06/09/16حسناء خرباش 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: أزيللمركزية توفغينإقليم: أزيللمركزية تسلي 1912386101/01/17 14 06/09/16لطيفة لعسري 18491Yمزدوجأيت تمليل

إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: أزيللمركزية إكيس 19124131001/01/17 14 06/09/16م لحمادي 11811Mمزدوجأم الربيع

إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1912433201/01/17 14 06/09/16مراد لكرودي 09104Vمزدوجانزالت لعظم
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إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1912434101/01/17 14 06/09/16أنوار لمغاري 07515Tمزدوجناوور

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحاليةإقليم: أزيللمركزية وازنت 1912440301/01/17 14 06/09/16معاد لمنادي 24825H)مزدوجسيدي رحال )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: أزيللمركزية توفغين 1912445301/01/17 14 06/09/16سعيد لمزوق 08996Cمزدوجتوزينت

إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: أزيللمركزية تبانت 1912467101/01/17 14 06/09/16كمال الخلوف 05596Gمزدوجابغاغزة

إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: أزيللمركزية تسلي 1912488201/01/17 14 06/09/16مهدي مبطول 08171Fمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: أزيللمركزية افران 1912489501/01/17 14 06/09/16ربيع مدين 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان
مزدوج

م.م أبو بكر الصديق مركزية إقليم: أزيللمركزية إكيس

تكنزة

إقليم: سيدي افني 1912498801/01/17 14 06/09/16الوالي مكروم 16780Nمزدوجتنكرفا

إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: أزيللمركزية المسا 1912499101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةأمين مالك 15513Lمزدوجاغوازي

إقليم: مديونةعلل بن عبد اإقليم: أزيللمركزية إكيس 1912505101/01/17 14 06/09/16منصوري حميد 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1912510101/01/17 14 06/09/16عبد العزيز مريمي 07019Dمزدوجبزو

إقليم: الخميساتالعقادإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1912514701/01/17 14 06/09/16م مرماط 11412Dمزدوجبراشوة

إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: أزيللمركزية تاركا 1912519201/01/17 14 06/09/16عبد المنعم المراكشي 14989Sمزدوجمصمودة

إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1912523201/01/17 14 06/09/16ياسين مسرار 15509Gمزدوجامكانسة

إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 19125341201/01/17 14 06/09/16م امبيضة 02200Rمزدوجسيدي داود

إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1912539101/01/17 14 06/09/16م مفتاح 18199Fمزدوجأولد صالح

إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: أزيللمركزية المسا 1912550101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةهشام امللة 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1912554101/01/17 14 06/09/16عزيز  منان 11350Lمزدوجأيت  إيكو
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إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1912556601/01/17 14 06/09/16محسن منوش 15688Bمزدوجبني وليد

مجموعة مدارس دار إقليم: أزيللمركزية اسوال

العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 1912569101/01/17 14 06/09/16عبد الفتاح امي 14887Fمزدوجدار العسلوجي

إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1912576601/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةياسين ميمي 15858Lمزدوجعين عائشة

إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: أزيللمركزية إكيس 1912593101/01/17 14 06/09/16ياسين موفيس 11037

W

مزدوجعرباوة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1912614801/01/17 14 06/09/16يونس مرجانو 07617Dمزدوجبني شكدال

إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: أزيللمركزية توفغين 1912618101/01/17 14 سدي عبد السلم  

موساوي

06/09/16 10516Eمزدوجتالسينت

إقليم: الحوزاجوكاكإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1912632401/01/17 14 06/09/16يوسف نابري 03551Jمزدوجاجوكاك

إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1912635401/01/17 14 06/09/16كمال  نظيف 11043Cمزدوجعرباوة

إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1912641101/01/17 14 06/09/16هشام ناجي 08514Dمزدوجأولد فرج

مركزية أنركي 

الجماعاتية

إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: أزيلل 1912661101/01/17 14 06/09/16النوالي عادل 04649Cمزدوجملك الويدان

إقليم: سطاتمركزية بئر بوكصيعةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1912663701/01/17 14 06/09/16زكرياء النوبي 14225Lمزدوجرأس العين الشاوية

م.م الحضيكي مركزية افل إقليم: أزيللمركزية تيزرت

اغير

إقليم: تيزنيت 1912669101/01/17 14 06/09/16م أوعدي 16871Mمزدوجأفل  اغير

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: أزيللمركزية توفغين 1912681201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةالحسين واكريم 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: أزيللمركزية تاركا 1912685101/01/17 14 06/09/16ادريس وساط 09676Sمزدوجتاديغوست

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزيةإقليم: أزيللمركزية تسلي 1912694201/01/17 14 06/09/16سفيان اوبركوكس 08909Hمزدوجزمران الشرقية

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيإقليم: أزيللمركزية اسوال

وتنان
1912707101/01/17 14 06/09/16حميد وشني 04947Bمزدوجتقي

إقليم: ورزازاتم.م اكرنان)اسغمو(إقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1912714501/01/17 14 06/09/16م وحاكو 13223Xمزدوجغسات
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إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: أزيللمركزية خلد 1912716101/01/17 14 06/09/16اهنو سعيد 11888

W

مزدوجتنوردي

إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية سرمت 1912719401/01/17 14 06/09/16حسن ويبمح 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1912756101/01/17 14 06/09/16قريش أصيل 15447Pمزدوجلولجة

الملسة كرن الكبش إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1912778101/01/17 14 06/09/16حمزة رائد 08943Vمزدوجاجبيل

عمالة: الميةسيدي موسى بن عليإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1912818501/01/17 14 06/09/16بوزيان السعداوي 07832Mمزدوجسيدي موسى بن علي

إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزيةإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1912825101/01/17 14 06/09/16هشام السداد 08827Uمزدوجواركي

م.م القاضي م أوبلوش إقليم: أزيللمركزية إكيس

مركزية ادعيسى

إقليم: سيدي افني 1912855301/01/17 14 06/09/16بوسحاب سبابو 16790Zمزدوجاربعاء أيت عبد ا

إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1912893801/01/17 14 06/09/16عادل سمونات 14598Sمزدوجكدانة

إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1912901101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةسوسان  سفيان 08933Jمزدوجالجوالة

إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغزى 1912903101/01/17 14 06/09/16مجدولين الصقلي 06871Tمزدوجأيت ام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية تباروشت 1912916501/01/17 14 06/09/16حمادي  الطاهري 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: الحوزماووتإقليم: أزيللمركزية ازلك 19129271001/01/17 14 06/09/16م تقلبوت 03718Rمزدوجأوريكة

إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: أزيللمركزية تيرارين 1912946701/01/17 14 06/09/16حمزة تشروعي 09240Tمزدوجصخور الرحامنة

إقليم: القنيطرةالعنابسةإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 1912962201/01/17 14 06/09/16هشام الطويري 11148Sمزدوجلل ميمونة

إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1912978301/01/17 14 06/09/16موحى ياسيد 07498Zمزدوجتيزي نيسلي

مركزية أنركي 

الجماعاتية

إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيلل 1912991101/01/17 14 06/09/16رضوان زاهري 07246Aمزدوجتاكلفت

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: أزيللمركزية المسا

ا

إقليم: الحسيمة 1913003101/01/17 14 06/09/16عماد الزناكي 06592Pمزدوجبني عبد ا
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الملسة كرن الكبش إقليم: أزيللمركزية تاركا

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1913005201/01/17 14 06/09/16عز الدين الزاوي 08943Vمزدوجاجبيل

إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: أزيللمركزية تغزى 1913013101/01/17 14 06/09/16بدر الدين الزكزاوي 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1913029301/01/17 14 06/09/16سعيد زيتوني 09488Mمزدوجالنيف

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1913044701/01/17 14 06/09/16عبد اللطيف زوتين 03347Mمزدوجتمزوزت

إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1913048101/01/17 14 06/09/16عبد الجليل ازروال 07106Yمزدوجأيت ماجدن

إقليم: تاوناتم/م بني عبد اإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1910946401/01/17 12 06/09/16زكرياء عيشوش 15644Dمزدوجتابودة

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 1911408101/01/17 12 06/09/16جواد بصيري 14516Cمزدوجكيسر

إقليم: مديونةم عبدهإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1911437101/01/17 12 06/09/16كمال بوزير 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: أزيللمركزية تبانت 1911910801/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجاللوسي كوثر 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1912363401/01/17 12 06/09/16الياس اخطاطبة 05727Zمزدوجزوادة

المدرسة الجماعاتية 

زاوية أحنصال

عمالة: الميةسيدي موسى بن عليإقليم: أزيلل 1912637101/01/17 12 06/09/16بوعزة ندير 07832Mمزدوجسيدي موسى بن علي

إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 1912944101/01/17 12 06/09/16عبد الحكيم طية 10511Zمزدوجتالسينت

إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: أزيللمركزية لعوينة 1401807406/09/06 7 06/09/17زينة  إدمجوض 08526Sمزدوجشعيبات

إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية ارفالة 1720806202/09/14 6 06/09/17م الراجي 07363Cمزدوجأحد بوموسى

إقليم: بولمانبولمان  المركزيةإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1719647102/09/14 38 02/09/14رضا ابو كني 07858R)المازيغيةبولمان )البلدية

إقليم: خنيفرةامغاسإقليم: أزيللمركزية آيت النص 1911323101/01/17 14 06/09/16ابراهيم ببكري 11830Hالمازيغيةالحمام

إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: أزيللمركزية تبانت 19126771101/01/17 14 06/09/16وهرى لحسن 12950Aالمازيغيةاميضر
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إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1912836101/01/17 12 06/09/16صالح الحسين 13353Nالمازيغيةانقوب

إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 671033117/09/79 241 16/09/85أقدمية 20 سنةم المداني 26817Yمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ 699822125/10/79 199 19/09/98أقدمية 20 سنةعمر قدمري 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم طه حسينإقليم: بني مللم أولد اكناو 689428216/09/80 194 16/09/80أقدمية 20 سنةالمصطفى حفوظ 18739T)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: بني مللمركزية ايت علي 130999125/10/79 189 23/09/94أقدمية 20 سنةالمعطي خيدون 07356Vمزدوجأولد ايعيش

إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: بني مللم. الحي الصناعي 954668116/09/80 184 16/09/80أقدمية 20 سنةا زهور التوليلة 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللم أولد اكناو 205861321/09/83 174 12/10/85أقدمية 20 سنةسفير احمد 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم النجدإقليم: بني مللمركزية ايت عمير 391040117/09/90 173 16/09/98أقدمية 20 سنةحسن لحبيب 24893G)مزدوجبني ملل )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلطه حسينإقليم: بني مللم البنات المركزية 852885116/09/82 168 16/09/86أقدمية 20 سنةيمنة باعلي 26907

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني مللمركزية ايت علي 153889116/09/82 163 24/10/96أقدمية 20 سنةرفيقي جمال 07340C)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: بني مللمركزية تاردا 359355117/09/90 163 05/09/08أقدمية 20 سنةالمصطفى امغزاز 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: بني مللمركزية ايت عمير 174433521/09/83 157 16/09/98أقدمية 20 سنةاحمد الحرش 07309U)مزدوجبني ملل )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل الداخلةإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 216580116/09/85 155 03/10/01أقدمية 12 سنةالمصطفى العزاوي 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلة 383789116/09/90 154 16/09/90أقدمية 20 سنةم بوحوت 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 749360516/09/93 154 16/09/97إلتحاق بالزوجةفقير م 07298G)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: النواصرم. م الحسن الوزانيإقليم: بني مللمركزية تانوغة 334687116/09/88 151 22/10/99أقدمية 12 سنةغزيف الحسين 26533P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1046614416/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةميمون خيار 26817Yمزدوجدير القصيبة
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إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 749830416/09/93 147 اد عبد السلم مولي 

ادريس
19/12/01أقدمية 12 سنة 07558Pمزدوجتاكزيرت

إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 1115779916/09/97 147 16/09/98أقدمية 20 سنةلطيفة  السايح 07298G)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 89290416/09/95 143 20/12/01أقدمية 12 سنةصالح ابراهمي 07562Uمزدوجتاكزيرت

إقليم: بني مللم. الحي الصناعيإقليم: بني مللمركزية القرية النموذجية 735197216/09/93 142 16/09/02إلتحاق بالزوجنزهة يامل 07297F)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ 140722116/09/81 141 23/10/01أقدمية 12 سنةعلي حروش 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية مجاط 1050465116/09/96 139 24/09/02أقدمية 12 سنةمصطفى كريت 26817Yمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1120931816/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم الرفعي 07541

W

مزدوجفم العنصر

إقليم: بني ملل م اوريرإقليم: بني مللم اولد يوسف 205711121/09/83 136 16/09/95أقدمية 20 سنةنورالدين لمهاني 07308T)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: بني مللمركزية تاردا 1049384116/09/96 133 06/09/02أقدمية 12 سنةالمصطفى الصيفي 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 735116216/09/93 132 11/10/01إلتحاق بالزوجةاحمد دحماني 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية تانوغة 60534116/09/94 127 04/09/03أقدمية 12 سنةمصطفى الحيرش 07541

W

مزدوجفم العنصر

إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 1115742316/09/97 127 06/09/03أقدمية 12 سنةالطاهري   م 07547Cمزدوجتانوغة

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1156186216/09/99 127 05/09/03أقدمية 12 سنةمنير لقشيني 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 1156364216/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةم جعران 07633

W

مزدوجكطاية

إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1158387116/09/99 125 06/09/03أقدمية 12 سنةمولود وعليلوش 26817Yمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 1115843116/09/97 123 11/10/05أقدمية 12 سنةجنان حسن 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللمركزية عين بوغالية 56831916/09/94 120 03/09/03إلتحاق بالزوجةعبدالرحيم رفيق 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية
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إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: بني مللمركزية ملوية 1179251111/09/00 117 07/09/04أقدمية 12 سنةحميد لبشيري 07543Yمزدوجفم العنصر

إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1267240304/09/02 117 05/09/03أقدمية 12 سنةحمص حسناء 07539Uمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 269952418/09/85 109 21/10/06أقدمية 12 سنةم لمضركي 07541

W

مزدوجفم العنصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1175985406/09/00 109 07/09/05أقدمية 12 سنةزكرياء  دزوز 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1177451211/09/00 109 07/09/05أقدمية 12 سنةسعيد  يفغ 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانمإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1178648606/09/00 109 06/09/05أقدمية 12 سنةسعيد أوحسين 07593Cمزدوجبرادية

عمالة: الرباطإدريس البحراوي اليوسفيةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 1237035306/09/01 109 10/12/05أقدمية 12 سنةالفلحي بشرى 01042G)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1368801107/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةخديجة زروال 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللم عين الغازيإقليم: بني مللمركزية فم الزاوية 1308522205/09/03 105 07/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة الطرادي 07544Z)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ 91351116/09/95 103 12/10/10ميمون العزاوي 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: بني مللمركزية ايت علي 1155444116/09/99 102 07/09/05إلتحاق بالزوجبلكحل فاتحة 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللم عباد المجاطيإقليم: بني مللمركزية مجاط 1158318116/09/99 101 07/09/05إلتحاق بالزوجنعيمة عدناني 07338A)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1177842211/09/00 101 06/09/05إلتحاق بالزوجةحميد غريب 07354Tمزدوجأولد امبارك

إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 1233915106/09/01 101 06/09/06أقدمية 12 سنةمصطفى عاشيري 07547Cمزدوجتانوغة

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: بني مللمركزية ملوية 1400819507/09/05 99 07/09/05أقدمية 12 سنةأمينة قصاب 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: بني مللم اولد ايعيشإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 1399756407/09/05 98 18/09/06إلتحاق بالزوجرابحة العبداوي 07355Uمزدوجأولد ايعيش

إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية تاردا 734929316/09/93 97 05/09/08الحسين امباركي 07539Uمزدوجدير القصيبة
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إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 1115760216/09/97 97 05/09/08بوزكري اشكير 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللم 11 ينايرإقليم: بني مللم اوربيع 1118734316/09/98 97 تبادلنجاة السالفي 02/09/14 07301K)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية امهواش 1156372116/09/99 97 06/10/11سعيد بوالن 26817Yمزدوجدير القصيبة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الكرارصةإقليم: بني مللم القصيبة الغربية 1266701204/09/02 94 07/09/05أقدمية 12 سنةفاكري فتيحة 14309C)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: بني ملل م العامريةإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 1305502605/09/03 94 05/09/07إلتحاق بالزوجمومنة عبد الرفيع 07305P)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1180679106/09/00 93 05/09/07حكيم مصات 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللم عباد المجاطيإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 1235500106/09/01 93 06/09/06إلتحاق بالزوجشفيق فاظمة 07338A)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1239286106/09/01 93 06/09/06إلتحاق بالزوجبشرى سفيري 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: بني مللمركزية بن شرو 1268513104/09/02 93 05/09/07م مكريم 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللم الحنصالي 1236210106/09/01 86 02/10/17إلتحاق بالزوجنعيمة الحبشي 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية اولد سعيد 1265161104/09/02 86 13/10/09إلتحاق بالزوجبشرى الشامي 07342E)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: بني مللمركزية امهواش 1115710216/09/97 85 05/09/08عبد الرحيم سنديد 26712Jمزدوجفم العنصر

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: بني مللمركزية ملوية 1156163216/09/99 85 05/09/08م زياد 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 1157902116/09/99 85 06/09/08اسماعيل زين 07543Yمزدوجفم العنصر

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية ناوور 1172889111/09/00 85 05/09/08حاليم أشنيض 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: بني مللمركزية تبهيت 1174209606/09/00 85 06/09/08عبد اللطيف بنزرياح 07637Aمزدوجكطاية

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1238861106/09/01 85 05/09/08عبد الواحد  اوبخان 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد
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إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1264134104/09/02 85 05/09/08مولود بهرى 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1368358607/09/04 85 05/09/08عبد ا فرحاني 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: بني مللمركزية ناوور 1238754106/09/01 83 05/09/08موراد نولي 07543Yمزدوجفم العنصر

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية ملوية 1239648206/09/01 81 02/09/10خالد التازي 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية تبهيت 1156366116/09/99 79 02/09/15عبد الرحيم مشيش 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية تبهيت 1180004806/09/00 78 21/10/17إلتحاق بالزوجوالديش جليلة 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: بني مللمركزية ناوور 1267562104/09/02 75 05/09/08فيصل كفاي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللم الحنصالي 1269017218/09/02 75 19/09/17إلتحاق بالزوجعائشة أومزوغ 07342E)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني ملل 1307163105/09/03 75 05/09/08بدر فركاوي 07547Cمزدوجتانوغة

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

عمالة: سلمدرسة طه حسينإقليم: بني ملل 1308003405/09/03 75 05/09/08نادية ناصري 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية ملوية 1306148605/09/03 73 02/09/10نزهة بيهي 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: بني ملل

احمد ادبدا

إقليم: بوجدور 1548892102/09/09 69 02/09/09إلتحاق بالزوجةاحلوته م 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: بني مللمركزية بن شرو 1548975202/09/09 67 02/09/09خدوج قرباب 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللم عباد المجاطيإقليم: بني مللمركزية اولد سعيد 1156349116/09/99 65 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف بوست 07338A)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: بني ملل 1550403101/01/10 65 21/09/11أحمد أنصري 07646Kمزدوجسمكت

إقليم: بني مللمركزية عين بوغاليةإقليم: بني مللمركزية تبهيت 1268957204/09/02 63 03/09/13سعيد وحسين 07653Tمزدوجسمكت

إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية اولد سعيد 1269133101/10/02 63 مونة            

الراضي
03/09/13إلتحاق بالزوج 07342E)مزدوجقصبة تادلة )البلدية
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إقليم: الرشيديةالسلطان مولي الحسنإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 1681135101/01/12 61 01/01/12عبد الرزاق الحنافي 09408A)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 1407020505/09/08 60 20/09/11إلتحاق بالزوجوصال  كزانة 07351Pمزدوجأولد كناو

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية ناوور 1178444111/09/00 59 06/09/12خديجة مودنبي 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني ملل 1234867106/09/01 59 06/09/11بن الشالحة هشام 26817Yمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضي 1269368204/09/02 59 20/09/17إلتحاق بالزوجسهم زينب 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية تاردا 1267122104/09/02 57 03/09/13يوسف حرشات 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني ملل 1584496205/09/11 56 28/09/15العربي موعيد 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية ناوور 1305817105/09/03 55 02/09/13المصطفى اعروش 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: بني مللمركزية ناوور 1407780220/01/09 51 02/09/12الكاملي رشيذ 12061Jمزدوجشكران

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ 1549779201/01/10 51 19/09/15إلتحاق بالزوجحفيظةايتالهبطي 07370Kمزدوجبرادية

إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 1550100101/01/10 51 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء شكري 07351Pمزدوجأولد كناو

إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية تاردا 1550580101/01/10 51 04/09/12إلتحاق بالزوجةحسان حماد 07541

W

مزدوجفم العنصر

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1583858205/09/11 51 04/10/11هند فاضل 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1583665305/09/11 49 03/09/13الكوط رشيد 07523Bمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1681104101/01/12 49 03/09/13عبد الرحمان البدوي 07523Bمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللم أولد اكناو 1367936207/09/04 46 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة والزيف 07558Pمزدوجتاكزيرت

عمالة: الصخيرات  - المعطي عزميإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة

تمارة
12685821013/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجغزلن متوكل 01313B)مزدوجتمارة )البلدية
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إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: بني مللمركزية بن شرو 1405661101/02/08 44 02/09/16لعنوش المصطفى 07531Kمزدوجدير القصيبة

إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1682572504/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء العزوز 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسيإقليم: بني مللمركزية ناوور 1683994804/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء نايتعيسى 24285

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: بني مللمركزية ملوية 1682781604/09/12 43 05/09/12أسماء ااحجام 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

مركزية سيدي علي بن إقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي

ابراهيم

إقليم: أزيلل 1684294504/09/12 43 04/09/12فيصل صمودي 07010Uمزدوجبني عياط

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1581379902/09/10 41 03/09/13أوموسى زهيرة 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: بني مللمركزية ناوور 1581551802/09/10 41 03/09/13سليماني سعاد 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية ملوية 1584588405/09/11 39 03/09/13الحسين وعقى 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللمركزية عين بوغاليةإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 1585114809/12/11 38 02/09/14أجرتيل م 07653Tمزدوجسمكت

إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 1156350116/09/99 37 26/09/17يوسف عيرو 07167Pمزدوجانزو

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: بني مللمركزية ملوية 1239256106/09/01 35 02/09/15عزيز  الصابري 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: بني مللمركزية ملوية 1718896403/09/13 35 02/09/15واعدي اسماعيل 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1719007503/09/13 35 02/09/15علي اوزوكاغ 07531Kمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: بني مللمركزية ناوور 1407029505/09/08 32 02/09/16غوزي م 07531Kمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية اولد سعيد 1406658805/09/08 31 19/09/16إلتحاق بالزوجسعيدة شورفي 07541

W

مزدوجفم العنصر

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

إقليم: الفقيه بن صالحلعدادشةإقليم: بني ملل 1717528103/09/13 30 02/09/16دشري فاطمة 07425Vمزدوجأحد بوموسى

إقليم: خنيفرةايت قسوإقليم: بني مللمركزية ملوية 1718462503/09/13 30 02/09/16اقشوع م 11709Bمزدوجاكلموس
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إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 1407184105/09/08 28 02/09/14خديجة خوالي 07526Eمزدوجدير القصيبة

إقليم: خريبكةمدرسة الشيخ المعطيإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 1549810101/01/10 28 02/09/16إلتحاق بالزوجعللي بهيجة 12037H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: بني مللم. أولد سي ميمون 1550197101/01/10 28 تبادلالبقالي بوعبيد 14/09/16 07597Gمزدوجبرادية

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية تبهيت 1718969103/09/13 27 02/09/15إلتحاق بالزوجمونا وحديف 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 1551039101/01/10 24 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة الرحالي 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية ناوور 1720079102/09/14 24 02/09/15إلتحاق بالزوجحسنة بنطاهر 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 1683145104/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم السعداني 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

مدرسة العلمة المدني إقليم: بني مللمركزية بوتفردة

الصفار

عمالة: سل 1683854504/09/12 22 02/09/16إلتحاق بالزوجالزهرة مرزوقي 01172Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1719099103/09/13 20 02/09/16جمال صابر 07523Bمزدوجدير القصيبة

إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 1407335105/09/08 19 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية محسين 07372Mمزدوجأولد يوسف

إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: بني مللمركزية اولد سعيد 1267860204/09/02 16 02/09/16إلتحاق بالزوججميلة لغريب 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللم 11 يناير 1581456102/09/10 16 تبادلالرجاء  زهير 06/09/17 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1911875601/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجكنزة الحاجبي 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني ملل 1758576402/09/16 14 02/09/16فرطاس كنزة 07526Eمزدوجدير القصيبة

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

إقليم: خريبكةمدرسة موسى ابن نصيرإقليم: بني ملل 1758579302/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجمهدوبي أمينة 12042N)مزدوجبوجنيبة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1753064102/09/15 21 02/09/15ابورك هشام 07554Kالمازيغيةتاكزيرت

إقليم: إفرانصلح الدين اليوبيإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1719659102/09/14 18 02/09/16المصطفى أشنقور 10764Zالمازيغيةسيدي المخفي
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إقليم: بني مللمركزية ايت عميرإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 1912607101/01/17 13 06/09/16حسن مومن 07391Hالمازيغيةفم اودي

إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 130417127/10/79 232 16/09/84إلتحاق بالزوجةالخراز عبد الرحمان 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 237136117/09/84 231 17/09/84أقدمية 20 سنةعبدالغني العباسي 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم الملإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 671325110/11/77 203 17/09/90أقدمية 20 سنةالكبير خشون 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم الملإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانم 354389116/09/89 199 16/09/92أقدمية 20 سنةالورداني  الحاج 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم الطلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربي 385513317/09/90 195 17/09/90أقدمية 20 سنةكريمة شفيع 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم الطلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة 164044116/09/82 193 16/09/92أقدمية 20 سنةسي عبد العالي عبيد 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 385622117/09/90 193 25/09/91إلتحاق بالزوجةصالح الهماني 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم المام الشافعيإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 172861416/09/82 186 16/09/82أقدمية 20 سنةم خلوق 07300J)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم. الحي الصناعيإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 852302716/09/82 186 20/10/82أقدمية 20 سنةخديجة كعبوش 07297F)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم الرشادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 317711116/09/88 185 23/09/92أقدمية 20 سنةم ملك 20608Z سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 216552116/09/85 181 16/09/94أقدمية 20 سنةمستوداع   الحسن 07575Hمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 378020117/09/90 181 16/09/94أقدمية 20 سنةعبدالمجيد مزدهير 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 725204116/09/92 181 16/09/92أقدمية 20 سنةالصالحة بلفار 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 163906116/09/82 175 16/09/95أقدمية 20 سنةم امزكير 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 707606216/09/92 169 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن نقشاوي 07298G)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سعيد 171982216/09/82 167 03/10/01إلتحاق بالزوجةعبد الغني ازين 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية
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إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 216512616/09/85 163 16/09/97أقدمية 20 سنةالحسين تغزة 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحالمعملإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 270069216/09/85 163 عبد الكريم زين 

العابدين
16/09/97أقدمية 20 سنة 18741V سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 334570116/09/88 163 16/09/97أقدمية 20 سنةأحمد خالد 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 355755116/09/89 161 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الصديق بعيز 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 315675116/09/87 157 16/09/98أقدمية 20 سنةقرفي م 07336Y الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدو 238555117/09/84 155 13/10/01أقدمية 12 سنةم مزدهر 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 62480116/09/95 151 16/09/99أقدمية 12 سنةصالح امسوري 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 63209216/09/95 149 16/09/98أقدمية 20 سنةخديجة  برناكشي 07578Lمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 383485417/09/90 147 03/10/01أقدمية 12 سنةرشيد بوعلم 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 707891116/09/92 147 10/12/01أقدمية 12 سنةعبد الفتاح بعيز 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالح 719526216/09/92 147 08/10/01أقدمية 12 سنةصالح إجي 07334

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني ملل م اوريرإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 724006216/09/92 146 25/09/92أقدمية 20 سنةعائشة طويل 07308T)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 378103117/09/90 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعبدا الغيزي 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 769768116/09/91 145 06/09/00أقدمية 12 سنةم الحضراوي 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 776713116/09/91 145 06/09/00أقدمية 12 سنةم القاصد 07334

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: الفقيه بن صالحم الرشاد 236985117/09/84 144 08/10/01أقدمية 12 سنةم المعزوزي 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالحالكرينإقليم: الفقيه بن صالح 315893116/09/87 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةم البوزيدي 07583S الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 724102616/09/92 141 14/12/01أقدمية 12 سنةم الشاب 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 745436216/09/93 141 03/10/01أقدمية 12 سنةعزيز العرنابي 07581Pمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيان 764627616/09/91 141 06/09/01أقدمية 12 سنةحسن السلمي 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسيإقليم: الفقيه بن صالح 775206316/09/91 141 03/10/01أقدمية 12 سنةاحمد بوسريج 24285

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم علل بن ع اإقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصير 764661116/09/91 140 16/09/91أقدمية 20 سنةسعاد كمري 07332U الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانم 288347616/09/86 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالسعداوي  الحسن 07334

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 734936416/09/93 139 04/09/01أقدمية 12 سنةالجيللي مقفول 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 745658216/09/93 139 16/09/01أقدمية 12 سنةعبد الهادي حواص 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 749388316/09/93 139 عبد الكريم  حبيب  

ا
16/09/01أقدمية 12 سنة 07578Lمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 774167816/09/91 139 16/09/01أقدمية 12 سنةجمال الدين راقي 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1046392216/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالمصطفى زمكور 07334

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1048396316/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةرشيد حافر 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1120999216/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةلكبير مسرار 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابري 746159116/09/93 137 07/10/02أقدمية 12 سنةحمادي عواد 07365Eمزدوجأولد بورحمون

إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيان 579431016/09/94 133 04/09/02أقدمية 12 سنةاحمد راتي 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 62583716/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالحسن حكيم 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 258872416/09/85 133 05/09/08بوزكري بداز 07386Cمزدوجفم اودي
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إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 741948516/09/93 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعمار الغالي 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 787386716/09/92 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالصديق محمادي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 1048398116/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعز الدين شوراقي 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1115735216/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالمحفوظ الريبي 07365Eمزدوجأولد بورحمون

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 1156412216/09/99 133 03/09/02أقدمية 12 سنةجواد رباص 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 1174220506/09/00 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعلي برعوز 07601Lمزدوجبرادية

 م.الـــبـــراديـــــــة 

المركزية

إقليم: بني مللم. الحي الصناعيإقليم: الفقيه بن صالح 970808416/09/81 132 16/09/93أقدمية 20 سنةفاطمة وغي 07297F)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 55596116/09/94 130 06/09/01إلتحاق بالزوجةعلل    عركابي 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 719480117/09/92 129 14/12/01أقدمية 12 سنةلعواطني حميد 07589Yمزدوجالخالفية

إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 1174931206/09/00 128 24/09/02إلتحاق بالزوجنادية ايت العالية 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 258994616/09/85 126 06/09/00أقدمية 12 سنةاحمد خدي 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 89524916/09/95 123 05/10/05أقدمية 12 سنةمنصوري هيشام 07581Pمزدوجكريفات

إقليم: بني ملل م اوريرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربي 211122216/09/85 123 03/10/02إلتحاق بالزوجةرجيع عبد اللطيف 07308T)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 1047927116/09/96 123 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد العلي لمغفري 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1156313316/09/99 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالمصطفى الوافي 07448Vمزدوجأولد بورحمون

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 1115782116/09/97 121 06/09/04أقدمية 12 سنةم الدهار 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل 1156328816/09/99 121 15/09/05أقدمية 12 سنةخالد ظاهير 07601Lمزدوجبرادية
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إقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسيإقليم: الفقيه بن صالحم السعادة 776793116/09/91 118 16/09/98أقدمية 20 سنةفاطمة القرفاد 24285

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 62577116/09/95 117 24/09/04أقدمية 12 سنةعبد الوهاب اعيش 07386Cمزدوجفم اودي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 1156137816/09/99 117 07/09/04أقدمية 12 سنةرشيد البرنوسي 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1178525106/09/00 117 07/09/04أقدمية 12 سنةعمر مقتدر 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحالكرينإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدو 1239668206/09/01 116 16/09/05إلتحاق بالزوجزكية تيمصدق 07583S الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربع 216645216/09/85 115 14/09/00إلتحاق بالزوجةم حاضر 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1156450116/09/99 115 04/09/03أقدمية 12 سنةنورالدين حافظي 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 718176316/09/92 114 07/09/04إلتحاق بالزوجةالحمزاوي عمر 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 1115877316/09/97 113 08/10/05أقدمية 12 سنةرشيد بوبكار 07581Pمزدوجكريفات

إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 707602616/09/92 110 10/10/01إلتحاق بالزوجةاحمد ملك 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد 746168816/09/93 110 12/10/16أقدمية 12 سنةم عبيد 07593Cمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 56845116/09/94 109 02/09/05أقدمية 12 سنةالصابر عبدا 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 1158334916/09/99 109 30/09/08عبد الفتاح لعروصي 07452Zمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 1156410216/09/99 107 07/09/04أقدمية 12 سنةبهيجة   الركراكي 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 1156413216/09/99 107 06/09/04أقدمية 12 سنةعبد الهادي دلل 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابريإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 60749516/09/94 106 04/09/02أقدمية 12 سنةالعربي موجان 07454Bمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 744563116/09/93 106 03/09/03أقدمية 12 سنةحميد هرماك 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 1047924416/09/96 106 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد العزيز عبقاري 07386Cمزدوجفم اودي

إقليم: بني مللم عين الغازيإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة 1180032206/09/00 106 03/10/08إلتحاق بالزوجةطارق وقور 07544Z)مزدوجبني ملل )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةإقليم: الفقيه بن صالح

تمارة
740398716/09/93 105 08/10/08احمد السعيدي 26814Vمزدوجصباح

إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 1156197516/09/99 105 30/10/08صالح  جبران 07547Cمزدوجتانوغة

إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 1305788105/09/03 105 07/09/05إلتحاق بالزوجنبيلة عمري 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 91938216/09/95 104 07/09/05أقدمية 12 سنةم البحري 07386Cمزدوجفم اودي

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

عمالة: مراكشمدرسة ابن أبي صفرةإقليم: الفقيه بن صالح 1119750316/09/98 104 06/01/06إلتحاق بالزوجسهام الرفاعي 02683R مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 91227416/09/95 103 16/09/05أقدمية 12 سنةخاليد براش 07386Cمزدوجفم اودي

إقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلةإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 746828516/09/93 103 06/09/01إلتحاق بالزوجنادية نور 07354Tمزدوجأولد امبارك

إقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد 1156211416/09/99 102 07/09/05إلتحاق بالزوجةاحمد بورغ 07354Tمزدوجأولد امبارك

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 1156394116/09/99 102 07/10/04أقدمية 12 سنةامناوي  م 07485Kمزدوجأولد زمام

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

الغربية

إقليم: الفقيه بن صالح 1157770116/09/99 101 07/09/05إلتحاق بالزوجامال خفيف 07369Jمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 737836116/09/93 100 05/09/03أقدمية 12 سنةالحبيب المحلي 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 1404124705/09/02 100 21/10/06أقدمية 12 سنةصالح الحفيان 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمون 1156369916/09/99 99 13/09/05أقدمية 12 سنةم عباسي 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: الفقيه بن صالحم ابن رشدإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1177679206/09/00 99 16/10/08إلتحاق بالزوجةحسن نكاوي 07328P الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيان

الغربية

إقليم: الفقيه بن صالح 1117515116/09/97 95 29/09/16إلتحاق بالزوجةم زوهري 07369Jمزدوجكريفات
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إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 1120983116/09/98 95 04/10/11عبدالكبير سساوي 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليد

الفنيدق
1156231616/09/99 94 15/10/15أقدمية 12 سنةعبدالرشيد أشيشاو 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 1156331116/09/99 94 04/10/08إلتحاق بالزوجنجية الهاشمي 07448Vمزدوجأولد بورحمون

إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1156442816/09/99 93 06/09/07إلتحاق بالزوجوهيبة بهداوي 07398Rمزدوجأولد ايعيش

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 1173654106/09/00 93 05/09/07احمد العسري 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 11738091006/09/00 93 06/09/10المؤيد عبد الحفيـظ 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1174906306/09/00 93 16/10/08أيت ابا الرحيل خالد 26712Jمزدوجفم العنصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 1175432806/09/00 93 06/09/07م الدياني 07452Zمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1180108106/09/00 93 08/10/09م رؤوف 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 1270029104/09/02 93 17/08/08عبد الصمد زوهير 07367Gمزدوجأولد زمام

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

تمارة
743577116/09/93 91 02/09/09المعطي ربيع 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 11157461016/09/97 91 02/09/09المصطفى لواح 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 1173419106/09/00 91 02/09/09المصطفى بوكاس 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 1156426816/09/99 90 03/10/08عبدالكريم شافعي 07452Zمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحم نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 1172999106/09/00 90 05/09/08إلتحاق بالزوجسميرة بنموسى 18736P الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 1268239604/09/02 89 05/09/08إلتحاق بالزوجنزهة منصوري 07541

W

مزدوجفم العنصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 1404126105/09/02 89 03/09/13الحسن كركاس 07452Zمزدوجأولد ناصر
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إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 1156133616/09/99 88 07/09/05أقدمية 12 سنةرمضان الفتحي 07365Eمزدوجأولد بورحمون

إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 1156292116/09/99 87 05/09/08صباح أقشيش 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 1306476105/09/03 87 05/09/08إلتحاق بالزوجوفاء دهبي 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 1307328405/09/03 87 05/09/08إلتحاق بالزوجحنكوش سميرة 07365Eمزدوجأولد بورحمون

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 1401078107/09/05 87 04/10/08يوسفي زكية 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربي 1239557106/09/01 86 06/09/07إلتحاق بالزوجحسناء الطاهري 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1239233206/09/01 85 04/10/10صالح رياح 07624Lمزدوجبني وكيل

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان

تمارة
1119718816/09/98 83 04/09/08هشام الطويل 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: بني مللم عين الغازيإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 1238750706/09/01 82 06/09/06إلتحاق بالزوجنادية نواري 07544Z)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 1156212116/09/99 81 13/10/09إلتحاق بالزوجةخالد بابو 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريسإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 1267335112/09/02 79 06/08/09إلتحاق بالزوجةإكرضان  سعيد 07371Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 1236980906/09/01 78 02/09/09خالد فخراوي 07601Lمزدوجبرادية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

مولي رشيد
1306349105/09/03 75 05/09/08نجاة بووزدين 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات 1306411905/09/03 75 10/09/11خديجة شراع 07543Yمزدوجفم العنصر

إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 1178217206/09/00 73 04/09/12عبد الصدق كروم 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 1263268104/09/02 73 04/09/12عزالدين ابوعنان 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: أزيللمركزية بوغرارتإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 269891916/09/85 69 17/09/11حسن ازكزة 07137Gمزدوجامليل
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إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 211284516/09/85 67 03/09/13ابراهيم حلوي 07446Tمزدوجأولد بورحمون

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية بئر أنزانإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 1156398316/09/99 66 07/09/17عبداللطيف شفيقي 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1305679105/09/03 66 06/09/10إلتحاق بالزوجةاعجال عادل 07480Eمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 12359751006/09/01 65 03/09/13فاطمة العرباوي 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 1115815116/09/97 62 02/09/14يوسف خندروشة 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام

العربي

إقليم: خريبكة 1266192104/09/02 62 16/09/11إلتحاق بالزوجالكناني  فاطمة 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: الفقيه بن صالح 1403971101/01/02 62 02/09/14م مجيدي 07458Fمزدوجأولد ناصر

إقليم: بني مللم أولد بوبكرإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة 1404927805/09/07 61 12/09/11إلتحاق بالزوجوداد    النائلي 07352Rمزدوجأولد كناو

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 1406908105/09/08 59 21/09/11إلتحاق بالزوجالجما لي   غزل ن 07593Cمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 1268632604/09/02 57 04/09/13وفاء نظيف 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 1399415207/09/05 56 21/09/11إلتحاق بالزوجخديجة بنهومت 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 1237299106/09/01 54 03/09/13إلتحاق بالزوجليلى حمدي 07370Kمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحم نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 1236713206/09/01 53 02/09/15إلتحاق بالزوجةمراد القوتلي 18736P الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 1235687106/09/01 52 02/09/16ربيع دغوان 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 1406606305/09/08 52 02/09/12إلتحاق بالزوجبوزكراوي محاسن 24285

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: الفقيه بن صالح 1307088805/09/03 50 02/09/16سميرة الصافي 07003Lمزدوجبني عياط

إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 1177477706/09/00 48 02/09/15إلتحاق بالزوجةموراد لمباركي 07351Pمزدوجأولد كناو
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إقليم: بني مللم. أولد سي ميمونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 1266765504/09/02 47 تبادلهشام فنغال 06/09/17 07360Zمزدوجسيدي جابر

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 1269404204/09/02 47 06/09/17بهيجة سلمي 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة 1367756107/09/04 46 02/09/15إلتحاق بالزوجكوثر امباركي 07597Gمزدوجبرادية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

اركيعة

إقليم: الفقيه بن صالح 1399297207/09/05 46 02/09/16م باهي 07573Fمزدوجاهل مربع

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 1368595107/09/04 45 02/09/15إلتحاق بالزوجةخوي ناصر طارق 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحم الصفاء 1308227205/09/03 44 06/09/17رابح رشيد 07601Lمزدوجبرادية

عمالة: الميةللعائشةإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 1115738216/09/97 42 04/09/16عبدالنبي ايت المعلم 25731Tمزدوجبني يخلف

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 1406536105/09/08 42 02/09/14إلتحاق بالزوجحنان بوهاوى 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

تمارة
1175871906/09/00 40 03/09/13لطيفة أمين 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 1399631607/09/05 38 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الله شرق 07203Dمزدوجتيموليلت

مجموعة مدارس حيان إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل

المركزية

عمالة: مراكش 15498921126/10/09 38 03/09/14بديعة جلوق 02788Eمزدوجأولد دليم

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1681927104/09/12 38 04/09/13إلتحاق بالزوجخديجة أثماني 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: بني مللمركزية عين بوغاليةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 1264664304/09/02 37 06/09/17عبد الغني  بيهاوي 07653Tمزدوجسمكت

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربي 1306832105/09/03 37 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء الحيرش 07597Gمزدوجبرادية

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 1367070402/09/04 33 06/09/17علوش عزيز 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 1400612607/09/05 33 06/09/17ادريس منيول 07523Bمزدوجدير القصيبة

إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 1718049105/09/13 33 02/09/14إلتحاق بالزوجنجاة الرابح 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

401



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الفقيه بن صالح 1550177201/01/10 32 06/09/17البشير العمراوي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 1237192706/09/01 31 06/09/17الشرقاوي هاشمي 07589Yمزدوجالخالفية

إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاث 1407417305/09/08 31 02/09/16إلتحاق بالزوجاوشهبون مريم 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل

الغربية

إقليم: الفقيه بن صالح 1308307103/09/03 30 02/09/14إلتحاق بالزوجروتبي ابتسام 07369Jمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن صالحم نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيان 1367208107/09/04 30 29/09/16إلتحاق بالزوجحليمة البيار 18736P الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 1583262405/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجصبرة بويدية 07578Lمزدوجكريفات

إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 1680992401/01/12 30 02/09/15إلتحاق بالزوجسميرة بوداود 07551Gمزدوجتاكزيرت

إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 1584894305/09/11 29 06/09/17عبدالجليل الطاهيري 07458Fمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل 1550519226/10/09 28 03/09/14السعدية كركش 07624Lمزدوجبني وكيل

إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 1721595602/09/14 28 02/09/14رشيد اودي 11733Cمزدوجسيدي لمين

إقليم: الفقيه بن صالحم الرجاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 1401879406/09/06 27 02/09/16إلتحاق بالزوجةملعروسي 07331T الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 1404419605/09/07 27 06/09/17نوال  ا بو هل ل 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 1583494105/09/11 27 02/09/15إلتحاق بالزوجحسناء الحدجاوي 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 1584821105/09/11 27 02/09/15إلتحاق بالزوجسربوت فوزية 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 1681902104/09/12 27 06/09/17مراد عارف بال 07624Lمزدوجبني وكيل

إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1683246104/09/12 27 06/09/17فاصيح عزيز 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانمإقليم: الفقيه بن صالحالمعمل 1683943204/09/12 27 06/09/17إلتحاق بالزوجعفاف مريد 07593Cمزدوجبرادية
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إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 1367274107/09/04 26 28/09/15إلتحاق بالزوجكريمة بولهنا 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 1583204505/09/11 26 02/09/16غزلن بخاري 07624Lمزدوجبني وكيل

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 1718085803/09/13 26 06/09/17اسليلي المصطفى 07452Zمزدوجأولد ناصر

إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 1720757102/09/14 25 17/10/16إلتحاق بالزوجةاليوسفي مصطفى 07004Mمزدوجبني عياط

إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 1158326116/09/99 24 02/09/15إلتحاق بالزوجامخيخ فاطنة 07334

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
مزدوج

إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 1367112407/09/04 24 02/09/16اعريش م يسين 12182Rمزدوجأولد بوغادي

إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليد 1681913104/09/12 24 02/09/15إلتحاق بالزوجعسلة نجاة 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 1721389302/09/14 23 07/09/17ماموسي م 12054Bمزدوجبني زرنتل

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 1581200102/09/10 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم مرتضى 07448Vمزدوجأولد بورحمون

إقليم: الفقيه بن صالحم الرجاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1684236104/09/12 22 02/09/16إلتحاق بالزوجأحلم روابزي 07331T الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 1549126102/09/09 21 02/09/16إلتحاق بالزوجوخلف يطو 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1717420903/09/13 21 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم بيطس 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يعلى 1584822105/09/11 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةتوفيق سرحان 07203Dمزدوجتيموليلت

إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزة 1584862705/09/11 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةسفاح يوسف 07203Dمزدوجتيموليلت

إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1721640702/09/14 18 02/09/16اسعبو حسناء 07458Fمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 1752302102/09/15 18 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الحق بطش 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: خريبكةمدرسة المتنبيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 1753114102/09/15 18 02/09/16إلتحاق بالزوجاهللي صديقة 12036G)مزدوجابي الجعد )البلدية
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إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1682345304/09/12 17 06/09/17عبد الرحيم بصيري 12057Eمزدوجالرواشد

إقليم: خريبكةم/م اولد رحوإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 1720305502/09/14 17 06/09/17رشيد الشهيبي 12186Vمزدوجأولد بوغادي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 1752437102/09/15 17 02/09/16إلتحاق بالزوجاسماء شكور 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 1407579705/09/08 16 02/09/16إلتحاق بالزوجعواطف تونسي 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 1717088903/09/13 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد بعزيزي 07372Mمزدوجأولد يوسف

إقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربعإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 1718083103/09/13 16 06/09/17إلتحاق بالزوجالساري أمال 07368Hمزدوجاهل مربع

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 1238679513/09/01 15 06/09/17هيشام نعيم 07432Cمزدوجأحد بوموسى

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 1683594604/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجخلوق زينب 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: خنيفرةالملإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 1717763903/09/13 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنجاة الهابي 11619Dمزدوجاكلموس

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: الفقيه بن صالحم الداخلة 1238940706/09/01 13 02/09/16إلتحاق بالزوجةطارق اوخاتو 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 1581410102/09/10 13 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام راشيدي 07206Gمزدوجتيموليلت

إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 1720312302/09/14 13 06/09/17حفيظة الشليحي 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: الفقيه بن صالحم المام مالك 1047048716/09/96 12 02/09/16حسن الناصري 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 1751822702/09/15 11 06/09/17ربيعة عبدلوي 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14068341005/09/08 9 06/09/17إلتحاق بالزوجالمسناوي سعيدة 07633

W

مزدوجكطاية

إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 1912760101/01/17 12 06/09/16السعدية ربيع 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
المازيغية

إقليم: خنيفرةالشريف الدريسيإقليم: خنيفرةلندة 240211117/09/84 205 17/09/90أقدمية 20 سنةعمري المصطفى 11590X)مزدوجخنيفرة )البلدية
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عمالة: مكناسالمنصورإقليم: خنيفرةوادي المخازن 150459116/09/81 186 20/09/83أقدمية 20 سنةالحسن يحياوي 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمنصورإقليم: خنيفرةوادي المخازن 860869121/09/83 182 21/09/83أقدمية 20 سنةفاتحي          ناجية 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: خنيفرةابن سيناإقليم: خنيفرةاسول 725532116/09/92 181 23/09/94أقدمية 20 سنةبوبكري المصطفى 11622G)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: خنيفرةتيغسالين 769906116/09/91 175 02/09/15أقدمية 20 سنةالناشيطي لحسن 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: خنيفرةالشريف الدريسيإقليم: خنيفرةايت اسحاق 205657121/09/83 174 16/09/89أقدمية 20 سنةم فروق 11590X)مزدوجخنيفرة )البلدية

عمالة: مكناسالمام البخاريإقليم: خنيفرةوادي الدهب 288277316/09/86 173 03/12/87أقدمية 20 سنةالصافي خليد 03963G المشور الستينية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةبن خليل 60305116/09/94 171 16/09/94أقدمية 20 سنةجلف نعيمة 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ايت 

عثمان

عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: خنيفرة 745321116/09/93 169 البوبكراوي مولي 

يوسف
16/09/96أقدمية 20 سنة 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرةتلت اوديون 787042116/09/92 169 16/09/96أقدمية 20 سنةلغيوب لحسن 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةالسلمإقليم: خنيفرةتيمدغاص 351047116/09/89 165 16/09/95أقدمية 20 سنة الشرقاني عبدا 11623H)مزدوجخنيفرة )البلدية

عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: خنيفرةتامحررت 60066316/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةموحى حسيني 26764R)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: خنيفرةفلت 768232716/09/91 163 16/09/97أقدمية 20 سنةمروان عبد العزيز 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرةاهبارن 57640116/09/94 161 21/09/98أقدمية 20 سنةحافضي حسن 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرةعوام 378053117/09/90 161 16/09/99أقدمية 12 سنةالسعدي المصطفى 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةسرو 771887124/10/91 161 21/09/98أقدمية 20 سنةزهور عللي 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةفارةإقليم: خنيفرةايت عبي 55923116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةامي مولي ام 21495N)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةتاولي 57401116/09/94 157 16/09/99أقدمية 12 سنةكدادي ابن سعيد 11616Aمزدوجتيغسالين
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عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: خنيفرةايت قسو 58156216/09/94 157 16/09/99أقدمية 12 سنةحدجور عبدالكريم 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: مكناسابن حزمإقليم: خنيفرةاسول 787105116/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمنوار     عبد السلم 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرةاكلموس 316473116/09/88 152 17/09/90أقدمية 20 سنةمالكة لعروسي 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةابن بطوطةإقليم: خنيفرةتاولي 58724116/09/94 151 16/09/99أقدمية 12 سنةاوبن علي م 11614Yمزدوجالقباب

عمالة: طنجة - أصيلم الدريسيإقليم: خنيفرةجنان ماس 91266116/09/95 151 16/09/99أقدمية 12 سنةاسموني عزيز 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةتاولي 91805116/09/95 151 الميموني موحى أ 

حمو
16/09/99أقدمية 12 سنة 11616Aمزدوجتيغسالين

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: خنيفرةسيدي سعيد

تمارة
240084117/09/84 151 04/09/02أقدمية 12 سنةناصري خديجة 23104Mمزدوجمرس الخير

إقليم: خنيفرةتاحجاويتإقليم: خنيفرةام الربيع 64499116/09/95 149 06/09/00أقدمية 12 سنةالحمداني عمر 25446H)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

ويوان

إقليم: خنيفرةتاحجاويتإقليم: خنيفرة 1047514116/09/96 147 06/09/00أقدمية 12 سنةتافو م 25446H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةالخنساءإقليم: خنيفرةايت رحو 57422116/09/94 145 05/09/07إلتحاق بالزوجةبوحو حسن 11584R)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرةتيكمنت 91780116/09/95 145 06/09/00أقدمية 12 سنةشقيرو فريد 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

بوشبل

إقليم: خنيفرةوادي المخازنإقليم: خنيفرة 735169116/09/93 145 06/09/00أقدمية 12 سنةالغازولي م 11609T)مزدوجمريرت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انس بن مالكإقليم: خنيفرةتيكمنت

تمارة
1046278116/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةاجنين م 19630L)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةامصور 1046299116/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةاغشوي سليمان 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية أايت 

شعو

إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: خنيفرة 1046763116/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةزرايبي مولي لحسن 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

مدرسة جمال الدين إقليم: خنيفرةابن بطوطة

المهياوي

عمالة: سل 163773116/09/82 144 16/09/93أقدمية 20 سنةسراج المصطفى 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: خنيفرةالنصر

العلوي

عمالة: مكناس 354196116/09/89 144 16/09/91أقدمية 20 سنةشناقيب           م 03993P)مزدوجمكناس )البلدية
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المدرسة الجماعاتية 

تقرموت

إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرة 58151416/09/94 143 04/09/02أقدمية 12 سنةرمضاني الحاج 11743Nمزدوجالبرج

إقليم: خنيفرةايت موإقليم: خنيفرةتيقليت 58422116/09/94 143 04/09/02أقدمية 12 سنةبريان نور الدين 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرةازوماكن 89598116/09/95 143 16/09/99إلتحاق بالزوجالمنصور سناء 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

عمالة: مكناسحي السلمإقليم: خنيفرةم الوافي 164102216/09/82 142 23/11/98أقدمية 20 سنةالموهري عبد اللطيف 03999

W

مزدوجمكناس )البلدية(

إقليم: إفرانعين أغبالإقليم: خنيفرةايت اسحاق 240264217/09/84 142 16/09/93أقدمية 20 سنةعمر اوبها 10711Sمزدوجتيكريكرة

المدرسة الجماعاتية 

سيدي امبارك

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرة 1173398106/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةبوعزاوي رشيد 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرةامغاس 89382216/09/95 139 06/09/01أقدمية 12 سنةايت رزوق ابراهيم 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةايت موإقليم: خنيفرةتانفنيت 1048971116/09/96 139 14/09/02أقدمية 12 سنةفتوحي حسن 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةتاحجاويتإقليم: خنيفرةام الربيع 1123044116/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةبنسعيد فدوي 25446H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: خنيفرةاعباسين 1123055416/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةكريمي م 04107N)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

ويوان

عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: خنيفرة 1154499616/09/99 139 17/09/02أقدمية 12 سنةغاليل نزهة 03898Lمزدوجواد الجديدة

إقليم: خنيفرةالسلمإقليم: خنيفرةكروشن 391568117/09/90 138 17/10/98أقدمية 20 سنةطائع حميد 11623H)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

سوق الثنين

إقليم: خنيفرةتاحجاويتإقليم: خنيفرة 1173849106/09/00 138 06/09/00إلتحاق بالزوجاباراوي حنان 25446H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرةتيقليت 57427116/09/94 137 12/09/01إلتحاق بالزوجةزقلني م 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: خنيفرةثلت نتمزين 62741116/09/95 137 16/09/02أقدمية 12 سنةهاشم غزالي 04146Fمزدوجأيت حرز ا

إقليم: خنيفرةعوامإقليم: خنيفرةايت قسو 91809116/09/95 137 04/09/02أقدمية 12 سنةالحسين مستحسن 11833Lمزدوجالحمام

إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: خنيفرةالعرفان 1123040716/09/98 137 04/09/02أقدمية 12 سنةالدلئي الهواري 22660Eمزدوجأيت اسحاق
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إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةتيكمنت 1123073116/09/98 137 06/09/00إلتحاق بالزوجمعزوز  ليلى 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةلندةإقليم: خنيفرةابضغيغ 1047376116/09/96 135 16/09/03أقدمية 12 سنةقبطي سعيد 11645Gمزدوجالقباب

إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرةعين عيشة 1237907813/09/01 135 04/09/02أقدمية 12 سنةاكليتيم رشيد 11743Nمزدوجالبرج

إقليم: خنيفرةايت موإقليم: خنيفرةايت قسو 1047372116/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةزوهير م 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةتيقليت 1117850216/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةبرعيش   خليد 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرةتيقليت 1123067216/09/98 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالتوفيق أحمد 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 1172984106/09/00 133 17/10/03أقدمية 12 سنةبوكبير عبد الحكيم 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةالكورسإقليم: خنيفرةتاولي 1177775106/09/00 133 06/09/01إلتحاق بالزوجوالروش نجاة 11592Z)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: خنيفرةعين عيشة 1182316206/09/00 133 16/09/03أقدمية 12 سنةايت الحسين زوهير 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرةاكلمام ميعمي 1235284106/09/01 133 16/10/02أقدمية 12 سنةبولحفة اسماعيل 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: خنيفرةبوخللة 1238872506/09/01 133 16/10/02أقدمية 12 سنةاوبلل هشام 03908Xمزدوجمهاية

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 1269319516/10/02 133 16/10/02أقدمية 12 سنةرابحة سبيل 12154Kمزدوجأولد عزوز

إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةايت قسو 1158981316/09/99 131 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد ا  الخدير 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرةامرهان 1175800206/09/00 131 12/09/01أقدمية 12 سنةكايز ياسين 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 1180015506/09/00 131 12/09/01أقدمية 12 سنةوافي مجيد 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةعوامإقليم: خنيفرةايت قسو 1173781106/09/00 129 25/09/04أقدمية 12 سنةالمولود المنياري 11833Lمزدوجالحمام

إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرةبواللفت 1174797106/09/00 129 27/09/04أقدمية 12 سنةفرح عماد 11761Hمزدوجلهري
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عمالة: سلمدرسة 11ينايرإقليم: خنيفرةاساكا 762934216/09/91 128 16/09/97أقدمية 20 سنةالمعتمد فاطمة 24971S)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةابرقي 1123097616/09/98 127 21/09/04أقدمية 12 سنةافتاتي خليد 11620Eمزدوجسيدي لمين

إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: خنيفرةبواللفت 1123092816/09/98 125 04/09/02أقدمية 12 سنةهاشمي م, اسماعيل 05755Eمزدوجالعوامرة

إقليم: خنيفرةعوامإقليم: خنيفرةايت خويا 1236065813/09/01 125 عبد الرحمان 

البرجاوي
14/09/02أقدمية 12 سنة 11833Lمزدوجالحمام

إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرةاوراش 1238067406/09/01 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالعيدي توفيق 11743Nمزدوجالبرج

إقليم: خنيفرةماء العينينإقليم: خنيفرةالسعادة 110103116/09/80 122 12/09/01أقدمية 12 سنةفرياط عبد اللطيف 11612

W

مزدوجأيت اسحاق

عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: خنيفرةابن بطوطة 853966221/09/83 122 25/09/04أقدمية 12 سنةياسين خديجة 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: خنيفرةالكورسإقليم: خنيفرةتاتشا 1238200213/09/01 121 17/09/03إلتحاق بالزوجةلهداوي حسن 11592Z)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتسة 

اعروست

إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرة 1178667106/09/00 119 18/01/07أقدمية 12 سنة خالد وخا 11743Nمزدوجالبرج

إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةعين عيشة 1158930116/09/99 117 07/09/04أقدمية 12 سنةاكناو الحسين 11616Aمزدوجتيغسالين

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةالمام مالك

عثمان

إقليم: خنيفرة 916461016/09/95 114 04/09/02أقدمية 12 سنةعماري  م ابراهيم 11837Rمزدوجالحمام

إقليم: خنيفرةلندةإقليم: خنيفرةابضغيغ 1306650918/09/03 113 01/10/06أقدمية 12 سنةالعياد طارق 11645Gمزدوجالقباب

عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: خنيفرةامغاس 7872641116/09/92 111 07/09/04أقدمية 12 سنةيحيى  سواب 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: خنيفرةعوام 1044933816/09/96 111 31/10/09البوشيحي م 04164Aمزدوجبطيط

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: خنيفرةبوكدجيك

عمرو

إقليم: خنيفرة 1173531806/09/00 111 16/10/06أقدمية 12 سنةشعبان م 11723Sمزدوجسيدي عمار

إقليم: خنيفرةوادي المخازنإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 1367843123/09/04 110 23/09/04إلتحاق بالزوجةناصري المصطفى 11609T)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرة 1172877806/09/00 109 07/09/05أقدمية 12 سنةعبوز المصطفى 11618Cمزدوجاكلموس
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إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةام الربيع 1237736306/09/01 109 07/09/05أقدمية 12 سنةقدوري طه 11809Kمزدوجأم الربيع

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: خنيفرة 1238649106/09/01 109 07/09/05أقدمية 12 سنةحسن نعمان 11617Bمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةتيغسالين 380353717/09/90 107 02/09/15م عاطف 11750

W

مزدوجاكلمام ازكزا

إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: خنيفرةابضغيغ 1308512218/09/03 103 01/10/06أقدمية 12 سنةطرشيق سعاد 11748Uمزدوجالبرج

إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: خنيفرةامرهان 1263193204/09/02 101 04/09/06أقدمية 12 سنةعيادي يوسف 11748Uمزدوجالبرج

إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية تقرموتإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 1269805304/09/02 101 02/09/10أقدمية 12 سنةالطويل أنوار 11667Fمزدوجتيغسالين

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

عمالة: مكناسزوالةإقليم: خنيفرة 1180575419/09/00 99 07/09/05أقدمية 12 سنةناصيري مدن 03906Vمزدوجمهاية

إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: خنيفرةابضغيغ 1237040214/09/01 99 07/09/05أقدمية 12 سنةفنان يونس 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةلندة 1119725116/09/98 95 05/09/11إلتحاق بالزوجةمي  رشيد 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: خنيفرةازوماكن 1269905116/10/02 95 08/09/09زيدي لطيفة 11617Bمزدوجاكلموس

عمالة: الميةالفلحإقليم: خنيفرةالمو 1178668106/09/00 94 15/10/08إلتحاق بالزوجاوخا لحسن مريم 01900P)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 1266365504/09/02 93 16/09/07المساوي هشام 12154Kمزدوجأولد عزوز

عمالة: الرباطالسادس نونبرإقليم: خنيفرةالزيار 1306574118/09/03 92 24/09/09إلتحاق بالزوجالعباسي حنان 01032

W

مزدوجاليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: خنيفرةايت اسحاق

تمارة
60162116/09/94 90 20/12/06أقدمية 12 سنةبن زين        حميد 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرةالمام مالك 1158940116/09/99 88 07/09/05أقدمية 12 سنةبنعدي عبد الغاني 11619Dمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةالشريف الدريسيإقليم: خنيفرةالمو 1306293118/09/03 86 26/11/11إلتحاق بالزوجبونباع مونية 11590X)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةام الربيع 1234312306/09/01 85 05/09/08امزيان هشام 11809Kمزدوجأم الربيع
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المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

المدرسة الجماعتية  إقليم: خنيفرة

جحجوح

إقليم: الحاجب 1239333706/09/01 85 02/09/16رشيد الصالحي 25663Uمزدوججحجوح

المدرسة الجماعاتية 

ويوان

عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: خنيفرة 1239721706/09/01 85 05/09/08يحياوي عبد المجيد 04069Xمزدوجعين جمعة

إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرةكهف النسور 1268984104/09/02 85 10/09/08إلتحاق بالزوجأولحسن كنزة 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتسة 

اعروست

إقليم: الحاجببودربالةإقليم: خنيفرة 1548402916/12/08 85 16/12/08فجر خديجة 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةتالحيانت 1265827104/09/02 81 02/09/16إلتحاق بالزوجالفرحي مريم 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةفلت

عثمان

إقليم: خنيفرة 1177592106/09/00 77 20/12/10صالح لوين 11837Rمزدوجالحمام

إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرةايت خويا 1123102116/09/98 75 09/12/15رشيد الجوهري 11619Dمزدوجاكلموس

عمالة مقاطعة الحي الوفاقإقليم: خنيفرةازوماكن

الحسني
1548485212/01/09 75 12/01/09إلتحاق بالزوجسامح نادية 18157K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: خنيفرةسروإقليم: خنيفرةازوماكن 1158960816/09/99 71 05/09/11هومو   هشام 11756Cمزدوجلهري

إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 1399523207/09/05 71 02/09/10إلتحاق بالزوجاسماء بوحميدي 09644Gمزدوجالخنك

إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةبوكدجيك 1400349107/09/05 71 04/09/12رابحة جاري 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةتلت اوديون 1264545104/09/02 69 18/12/10إلتحاق بالزوجنادية بنموقية 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةاوشنين 1264876108/10/02 69 02/09/09إلتحاق بالزوجةبوقاضي سعيد 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةاوراش 1367888207/09/04 69 05/09/12وعطار سعيد 11613Xمزدوجأيت اسحاق

المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبلإقليم: خنيفرة 1581801702/09/10 69 02/09/16باحقي عزيزي 11829Gمزدوجالحمام

إقليم: خنيفرةاعباسينإقليم: خنيفرةتامحررت 1582099402/09/10 69 02/09/10مصطفى حباشيش 11721Pمزدوجاكلموس

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرة 1582169602/09/10 69 02/09/10قوليليش المصطفى 11713Fمزدوجاكلموس
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إقليم: خنيفرةسروإقليم: خنيفرةتمازرت 1264206804/09/02 67 03/09/13برباش عزالدين 11756Cمزدوجلهري

إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: خنيفرةالعرفان 1399134107/09/05 67 11/11/09امينة ايت الحسين 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: خنيفرةوادي الدهب

تمارة
1265507216/09/02 66 06/09/17العباسي ابتسام 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةالزلقة 1234518806/09/01 64 03/09/13جمال التاقي 11613Xمزدوجأيت اسحاق

إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةتانفنيت 1399202207/09/05 63 02/09/15إلتحاق بالزوجسندوس امحارش 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةاوراش 1268494104/09/02 62 02/09/14علي موحيد 11613Xمزدوجأيت اسحاق

إقليم: خنيفرةالرزإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 1237873306/09/01 61 05/09/08إلتحاق بالزوجةم خياطي 25216H)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرةاكلمام ميعمي 1367083207/09/04 61 02/09/13امغار هشام 11705Xمزدوجاكلموس

إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: خنيفرةعين عيشة 1584440505/09/11 61 05/09/11معزوزي خديجة 04209Zمزدوججحجوح

إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: خنيفرةبواللفت 1585328909/12/11 61 14/02/12بشرى  خولن 02404Mمزدوجراس تابودة

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: خنيفرةفلت 1585411709/12/11 61 14/02/12نعيمة  زراي 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةتانفنيت 1266195212/09/02 59 02/09/14إلتحاق بالزوجالقرشي امينة 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةلندةإقليم: خنيفرةبواللفت 1400682107/09/05 59 03/09/13نبيل حسناء 11645Gمزدوجالقباب

إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 1579849902/09/10 59 02/09/10 حنان امحدوك 11809Kمزدوجأم الربيع

إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرةتاركة 1581773102/09/10 59 02/09/10أمسير م 11705Xمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: خنيفرةبوخللة 1581822402/09/10 59 بلحسن مولي عبد 

ا

02/09/10 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

إقليم: خنيفرةالكورسإقليم: خنيفرةالنوراغ 1582088302/09/10 59 02/09/10إلتحاق بالزوجةيوسف فتحي 11592Z)مزدوجخنيفرة )البلدية
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إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةام الربيع 1368794307/09/04 55 03/09/13زهراوي زكرياء 11809Kمزدوجأم الربيع

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةاهبارن 1123012116/09/98 53 03/09/13م امتاقا 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةاوراش 1263593404/09/02 53 05/09/11إلتحاق بالزوجةايت طالب ابراهيم 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةسيدي بوعبادإقليم: خنيفرةاوشنين 1268386101/10/02 52 05/09/14بوعزة مسعودي 11730Zمزدوجسيدي لمين

المدرسة الجماعاتية 

سيدي امبارك

إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرة 1584659105/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجووخبو  نورة 11619Dمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرةالنوراغ 1268923904/09/02 51 05/09/11غازي أمين أوشنين 21494Mمزدوجسيدي لمين

إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 1308632205/09/03 51 03/09/13الزيداني م 21494Mمزدوجسيدي لمين

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةتمازرت 1582282202/09/10 51 03/09/13عبدالرحيم رديع 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: خنيفرةتسفولة 1582294302/09/10 51 03/09/13غـــاغــا عالي 11766Nمزدوجلهري

إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةالعرفان 1263910104/09/02 49 04/09/12إلتحاق بالزوجأسماء ارسالي 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

سيدي امبارك

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: خنيفرة 1585401209/12/11 49 14/02/12إلتحاق بالزوجحفيظة تغانينت 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبلإقليم: خنيفرةالمام مالك 1265264404/09/02 48 03/09/13م شبلي 11829Gمزدوجالحمام

المدرسة الجماعاتية ايت 

عثمان

إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرة 1234587106/09/01 47 06/09/17إلتحاق بالزوجةازكات م 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةسيدي لمين 1049001116/09/96 45 05/09/11إلتحاق بالزوجةاسعيد المعدودي 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(

إقليم: خنيفرةسروإقليم: خنيفرةامرهان 1264613604/09/02 45 03/09/13ياسين بركي 11756Cمزدوجلهري

إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: خنيفرةتيفراتين 1367916107/09/04 45 03/09/13ولحاج عبد العزيز 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: خنيفرة 1400316407/09/05 45 03/09/13اكر سعيد 04215Fمزدوجأيت ويخلفن
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إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةفلت 1582267702/09/10 44 02/09/16أوملل م و اعلي 11809Kمزدوجأم الربيع

إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 1681813204/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوال كوثر 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(

إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةبومزضاون 1400728107/09/05 43 02/09/15إلتحاق بالزوجنوفيد ليلى 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةامرهان 1682229104/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجبوستى حفيظة 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرة 1682621504/09/12 43 04/09/12العمراني سكينة 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةبوتغديوت 1683494904/09/12 43 04/09/12أسماء جبران 11714Gمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 1683927604/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجموهين شيماء 11743Nمزدوجالبرج

إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةابرقي 1238399206/09/01 42 03/09/13إلتحاق بالزوجةم مزال 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةابن رشد 1264634204/09/02 42 04/09/12إلتحاق بالزوجبشرى برقديش 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرة 1579997102/09/10 42 02/09/15إلتحاق بالزوجبياني فاطمة الزهراء 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةايت خويا 1682963804/09/12 42 02/09/14العماري م 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةبوتغديوت 1580403302/09/10 41 03/09/13فوزية العزوزي 11613Xمزدوجأيت اسحاق

إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 1581653102/09/10 41 02/09/16إلتحاق بالزوجزروق ابتسام 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خنيفرةالمل 54699316/09/94 40 03/09/13كمال اوكليش 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: خنيفرةبوخللة 1550319201/01/10 40 02/09/16كريمة الكوش 03839Xمزدوجوليلي

إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةاهبارن 1585282409/12/11 40 02/09/16م حباشيش 11714Gمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةالصابرا 1400974107/09/05 39 02/09/15إلتحاق بالزوجأسماء سيداين 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية
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المدرسة الجماعاتية 

بوشبل

عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: خنيفرة 762182916/09/91 38 02/09/14لكبير الغازي 03854Nمزدوجمغاصيين

إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةعين عيشة 1405466105/09/07 38 ماموني مولي عبد 

ا

02/09/14 11648Kمزدوجالقباب

إقليم: إفرانبوشهدةإقليم: خنيفرةاعوينات 1550024301/01/10 38 02/09/16بوخوخ م 10767Cمزدوجسيدي المخفي

إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: خنيفرةاوراش 1550174301/01/10 38 02/09/16العمراني م 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: خنيفرةاوراش 1550327101/01/10 38 02/09/16المعجاوي فاطمة 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

المدرسة الجماعاتية أايت 

شعو

عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: خنيفرة 1550783201/01/10 38 02/09/16عبد الرفيع الخليفي 03842Aمزدوجوليلي

إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةتاركة 1550896401/01/10 38 02/09/16عبدالعزيزمرضي 11814Rمزدوجأم الربيع

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

عمالة: مكناسكرمتإقليم: خنيفرة 16816731104/09/12 38 02/09/14ايمان احمري 03849Hمزدوجوليلي

إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةتيكمنت 1407024105/09/08 37 03/09/13إلتحاق بالزوجلطيفة غناوي 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرةعين عيشة 1549127102/09/09 37 03/09/13إلتحاق بالزوجسكندي نوال 11761Hمزدوجلهري

إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةتاتشا 1581477202/09/10 37 02/09/15صادقي فيصل 11653Rمزدوجالقباب

إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةابضغيغ 1718498103/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجفاتحة خشني 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةعقبة بن نافعإقليم: خنيفرةبوتغديوت 1718627203/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجالباز  رشيدة 11582N)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةالمل 1122954116/09/98 36 15/09/17إلتحاق بالزوجةم نصري 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةتعبيتإقليم: خنيفرةتيكمنت 1400738207/09/05 36 02/09/15إلتحاق بالزوججميلة و عبدوس 11776Zمزدوجموحى أوحمو الزياني

إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةتيكمنت 1406198205/09/08 36 02/09/15إلتحاق بالزوجعبداوي امال 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةاوشنينإقليم: خنيفرةتمازرت 13080941005/09/03 35 03/09/13سعيدة وردي 19673Hمزدوجاكلمام ازكزا
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إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 1404009905/09/07 35 03/09/13مريم امحزون 11736Fمزدوجسيدي لمين

إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةتاركة 1718980203/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجوخلو حنان 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةالمام مالك 1237451906/09/01 34 02/09/14ساعيد احنيني 11713Fمزدوجاكلموس

عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: خنيفرةايت خويا 1585202109/12/11 34 02/09/14دودوز انوار 01228Jمزدوجالسهول

إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةالصابرا 1684131304/09/12 34 02/09/15إلتحاق بالزوجصباح وخبو 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةتيمدغاصإقليم: خنيفرةعين عيشة 1306910105/09/03 33 06/09/17اللوزي اسماعيل 11663Bمزدوجتيغسالين

إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةتيغسالين 1684443304/09/12 33 02/09/14إلتحاق بالزوجتومير دونيا 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: خنيفرةاوراش 1548952402/09/09 32 06/09/17سهام لغلم 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 1682469204/09/12 32 02/09/14إلتحاق بالزوجبوشرى شوحو 11616Aمزدوجتيغسالين

إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةايت رحو 1047094116/09/96 31 02/09/14إلتحاق بالزوجعائشة عليلو 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(

إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةبوتغديوت 1407604905/09/08 31 02/09/15زكــي عبد المالــك 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةتانفنيت 1717511203/09/13 31 02/09/15إلتحاق بالزوجشهيد سعيدة 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةالصابرا 1718470103/09/13 31 02/09/15إلتحاق بالزوجخاعدي عزيزة 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(

إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةتسفولة 1550552101/01/10 30 02/09/16إلتحاق بالزوجةبوعزة حداك 11618Cمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةتالحيانت 1682651104/09/12 30 18/09/17إلتحاق بالزوجبشرى اليوبي 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةامصور 1581380102/09/10 29 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة أونيني 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: خنيفرةالعرفان 1681517401/01/12 29 06/09/17عتيقة تبوتي 07569Bمزدوجأيت أم البخث
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إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةايت قسو 1154386116/09/99 28 02/09/14احمد العزاوي 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةبوخلخال 1579691402/09/10 28 02/09/14أعشاري أسية 11714Gمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةامصورإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 1719838202/09/14 28 02/09/16المصطفى اوسار 11836Pمزدوجالحمام

المدرسة الجماعاتية 

سيدي امبارك

إقليم: خنيفرةامصورإقليم: خنيفرة 1720443702/09/14 28 02/09/16مصطفى  العراقي 11836Pمزدوجالحمام

إقليم: خنيفرةكروشنإقليم: خنيفرةتاركة 17193221003/09/13 25 06/09/17عبد الواحد يوسفي 11682Xمزدوجكروشن

المدرسة الجماعاتية 

سوق الثنين

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرة 1584688305/09/11 24 02/09/16اسماعيل قلوج 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: خنيفرةبوخللة 1681159101/01/12 24 02/09/16ابراهيم الخيراني 11238Pمزدوجأولماس

إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةماء العينين 1718907403/09/13 24 02/09/16إلتحاق بالزوجواحي نجاة 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةالمسيرة الخضراءإقليم: خنيفرةازوماكن 1682504104/09/12 23 10/11/16إلتحاق بالزوجداودي خديجة 11588V)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةاعباسين 1550638501/01/10 22 02/09/15إلتحاق بالزوجةيشي  بناصر 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةعين عيشة 1583385405/09/11 22 02/09/15إلتحاق بالزوجنادية دويب 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةايت خويا 1682335804/09/12 22 02/09/16توفيق بورويس 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 1683980504/09/12 22 02/09/16ناصيري رشيد 25447Jمزدوجواو مانة

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 1719779602/09/14 22 02/09/16علمي    مريم 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: خنيفرةبوخلخال 15814041002/09/10 21 02/09/15رابح فاطمة 11706Yمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةابضغيغ 17183101003/09/13 21 02/09/15نجات هومو 25447Jمزدوجواو مانة

إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةاعوينات 1718312103/09/13 21 03/09/15إلتحاق بالزوجزينب حوري 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية
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عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: خنيفرةتاركة 1717944103/09/13 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةالواطي سمير 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: خنيفرةبوكدجيكإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 1718591203/09/13 20 02/09/16لمان فاطمة 11753Zمزدوجاكلمام ازكزا

إقليم: خنيفرةالهريإقليم: خنيفرةعين عيشة 1720209202/09/14 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةبوستة ام 11755Bمزدوجلهري

إقليم: خنيفرةبوكدجيكإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 1719660402/09/14 18 02/09/16ليلى أشاوي 11753Zمزدوجاكلمام ازكزا

إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 1720222402/09/14 18 02/09/16فاطمة بويعقوبي 11648Kمزدوجالقباب

إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 1236127506/09/01 17 06/09/17خاليد الفائز 12054Bمزدوجبني زرنتل

إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةامغاس 1407624205/09/08 17 06/09/17إلتحاق بالزوجزهور  احميمد 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةاوراش 1551011101/01/10 17 06/09/17والنابي الحسين 24471Yمزدوجواو مانة

إقليم: خنيفرةسيدي بوعبادإقليم: خنيفرةتيفراتين 17196851002/09/14 17 06/09/17المصطفى افتاتي 11730Zمزدوجسيدي لمين

إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 1720963202/09/14 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمصطفى هشات 11769Sمزدوجموحى أوحمو الزياني

إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةفلت 1721006202/09/14 17 06/09/17حمداني سمير 11814Rمزدوجأم الربيع

إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةاكلمام ميعمي 1721473702/09/14 17 06/09/17لحسن مرادي 11714Gمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةسيدي بوعبادإقليم: خنيفرةاوشنين 1721790702/09/14 17 06/09/17عبد الرحمان سمكات 11730Zمزدوجسيدي لمين

إقليم: خنيفرةاعباسينإقليم: خنيفرةبوخلخال 1721907402/09/14 16 06/09/17أحمد  يوسي 11721Pمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةازوماكن 1726017902/09/14 16 02/09/16إلتحاق بالزوجزهور ايت عمر 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: خنيفرةثلت نتمزين 1726060402/09/14 16 02/09/16إلتحاق بالزوجراشيدة برقي 11769Sمزدوجموحى أوحمو الزياني

إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةفلت 1718390203/09/13 15 06/09/17عائشة جمالي 11814Rمزدوجأم الربيع
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المدرسة الجماعاتية أايت 

شعو

إقليم: خنيفرةوادي الدهبإقليم: خنيفرة 1720095202/09/14 15 06/09/17برتويس جمعة 11625Kمزدوجمولي بوعزة

المدرسة الجماعاتية عبدا إقليم: خنيفرةتيمدغاص

بن ياسين

إقليم: خنيفرة 17209221002/09/14 13 06/09/17لطيفة فرعون 11804Eمزدوجسبت ايت رحو

إقليم: إفرانعين الحنوشإقليم: خنيفرةالبرج 1155423116/09/99 8 06/09/17إلتحاق بالزوجكمي مليكة 10688Sمزدوجتيزكيت

إقليم: خنيفرةايت قسوإقليم: خنيفرةاعباسين 15813461002/09/10 7 06/09/17وحطي عبد الرحيم 11709Bمزدوجاكلموس

إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: خنيفرةاوراش 16826761004/09/12 7 06/09/17انس البرغوسي 07569Bمزدوجأيت أم البخث

عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: خنيفرةالبرج 16844751004/09/12 7 06/09/17إلتحاق بالزوجيومور فاطمة 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

إقليم: خنيفرةتيمدغاصإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 1716747903/09/13 7 06/09/17أكناو  حسنية 11663Bمزدوجتيغسالين

إقليم: خنيفرةاعباسينإقليم: خنيفرةبوخلخال 17185231003/09/13 7 06/09/17قريش بديعة 11721Pمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: خنيفرةفلت 1719054903/09/13 7 06/09/17رزيق حسناء 11811Mمزدوجأم الربيع

إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةامرهان 17208701002/09/14 7 06/09/17فضيلي للة عائشة 11653Rمزدوجالقباب

إقليم: خنيفرةامرهانإقليم: خنيفرةتيفراتين 1720874202/09/14 7 06/09/17مولي الحسن فضيلي 11686Bمزدوجكروشن

إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: خنيفرةتيفراتين 1721574802/09/14 7 06/09/17أعزيز جمال 11669Hمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرةسغنانة 1751885402/09/15 7 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة عكور 11757Dمزدوجلهري

إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةتسفولة 1720873302/09/14 6 06/09/17للة نزهة فضيلي 11648Kمزدوجالقباب

إقليم: خريبكةمدرسة التقدمإقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسم 236490117/09/84 237 17/09/84أقدمية 20 سنةم خلد 11997P)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة عبد العزيز الفشتاليإقليم: خريبكةم/م السبت 174803121/09/83 217 16/09/88أقدمية 20 سنةمناوي الكبير 12022S)مزدوجوادي زم )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكة 204986121/09/83 205 17/09/90أقدمية 20 سنةالمستني عبد ا 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية
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إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: خريبكةم/م السبت 258843116/09/85 205 16/09/90أقدمية 20 سنةاحمد بوعابيدي 12021R)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة عبد العزيز الفشتاليإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 833007127/10/93 187 27/10/93أقدمية 20 سنةالبوهالي رشيد 12022S)مزدوجوادي زم )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

إقليم: الجديدةمركزية الجديدةإقليم: خريبكة 717975116/09/92 183 16/09/92أقدمية 20 سنةنجاة انويدر 08065R)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 355723116/09/89 179 16/09/97أقدمية 20 سنةحراك م 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 378213117/09/90 171 16/09/94أقدمية 20 سنةكيالي احمد 12026

W

مزدوجوادي زم )البلدية(

إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل 783916116/09/92 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعلقاوي عبدالرحيم 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة السعديةإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 378969117/09/90 167 01/10/98أقدمية 20 سنةراملي بوعزة 12019N)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 355765216/09/89 165 16/09/95أقدمية 20 سنةحدادش السعدية 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الجاحظإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 707181216/09/92 165 16/09/95أقدمية 20 سنةالسعدية وكاد 12012F)مزدوجخريبكة )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

إقليم: خريبكةمدرسة البيرونيإقليم: خريبكة 769765316/09/91 165 16/09/95أقدمية 20 سنةمفلح الحسن 12050Xمزدوجبولنوار

إقليم: خريبكةم/م بلخيرإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 738925116/09/93 161 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد العزيز مهدوفي 12121Zمزدوجلكفاف

إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالك 959195116/09/81 160 23/10/86أقدمية 20 سنةالركراكي مالكة 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: خريبكةم/م الشكران

العربي

إقليم: خريبكة 725058116/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالشرقاوي المسكيني 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: خريبكةم/م الرواشد 740709316/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةبراضي مصطفى 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة السعديينإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 744309116/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةرشيد عسولي 12046T)مزدوجحطان )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةم/م المساعدة 391021417/09/90 153 17/09/97أقدمية 20 سنةفاطمة كريم 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةم/م أولد عيسى

البرني

إقليم: خريبكة 64042116/09/95 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم المنصوري 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية
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إقليم: خريبكةمدرسة الشيخ المعطيإقليم: خريبكةم/م الشكران 378557117/09/90 151 16/09/99أقدمية 12 سنةجلل فاطنة 12037H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل 737626116/09/93 151 16/09/99أقدمية 12 سنةبن الزندة المصطفى 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشيخ المعطيإقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل 270256116/09/85 149 16/09/98أقدمية 20 سنةكبورية عبدالغني 12037H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م الشكران 1044852116/09/96 149 16/09/98إلتحاق بالزوجكعلل نادية 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة المتنبيإقليم: خريبكةم/م البراشوة 694988116/09/80 147 16/09/98أقدمية 20 سنةوراق علي 12036G)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة زيري بن عطيةإقليم: خريبكةم/م الطبا 740681116/09/93 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الرحيم زكير 12151Gمزدوجأولد عبدون

عمالة: سلمدرسة الكنديإقليم: خريبكةم/م الخيارات 745204216/09/93 147 13/09/00أقدمية 12 سنةحنافي محجوبة 01203G)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةم/م الطبا 57120116/09/94 145 06/09/00أقدمية 12 سنةمسناوي سعيد 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 59833116/09/94 145 06/09/00أقدمية 12 سنةجندوبي عمر 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة ابن العميدإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 707016216/09/92 145 16/09/99أقدمية 12 سنةمحب عبد المجيد 12028Y)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الطرطوشيإقليم: خريبكةم/م الدشر 1046346216/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةالمصطفى خطيب 12035F)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 1047334216/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةهشام الجناوي 12021R)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةم/م أولد عيسى

البرني

إقليم: خريبكة 1180125106/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد ااكبير  اربيحي 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م الشكران

المنصوري

إقليم: خريبكة 735137116/09/93 143 28/11/01أقدمية 12 سنةالسعيد التويمي 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م المعادنة 56711116/09/94 141 16/09/99أقدمية 12 سنةالغيث عبد الرحيم 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل 739397516/09/93 141 16/09/99أقدمية 12 سنةلكحل هشام 12039K)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: خريبكةم/م الشكران 783912616/09/92 141 06/09/01أقدمية 12 سنةعلم الحبيب 12039K)مزدوجابي الجعد )البلدية

421



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية

البرني

إقليم: خريبكة 54754116/09/94 139 16/09/00إلتحاق بالزوجةبرني ابراهيم 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م حمرين

المنصوري

إقليم: خريبكة 58405516/09/94 139 16/09/02أقدمية 12 سنةلمخنتر م 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

عمالة مقاطعة عين المام البخاريإقليم: خريبكةم/م دار الشهر

الشق
62575316/09/95 139 06/09/01أقدمية 12 سنةفرود م 18136M)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل

المنصوري

إقليم: خريبكة 744572516/09/93 139 06/09/01أقدمية 12 سنةبن الشافعي عزيز 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 1045953516/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةبروجي ادريس 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 1047033116/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةنور الدين خيار 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 1179718106/09/00 136 06/09/00إلتحاق بالزوجصونية أمال 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م بني بتاو

المنصوري

إقليم: خريبكة 717872216/09/92 135 04/09/02أقدمية 12 سنةالكحلوي حسن 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 1176156106/09/00 135 06/09/00أقدمية 12 سنةالعرباوي أحلم 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل

المنصوري

إقليم: خريبكة 563901016/09/94 133 04/09/02أقدمية 12 سنةثامر بوعزة 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 63479116/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةهيلس عبد العزيز 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 91694116/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالناجد م 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م المعادنة 173052116/09/82 133 عبد الكريم معاش 

المعاشي
04/09/02أقدمية 12 سنة 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

إقليم: خريبكةمدرسة ابن العميدإقليم: خريبكة 1046613116/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةرفاعي المصطفى 12028Y)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: خريبكةم/م الفقراء 380304717/09/90 132 16/09/01إلتحاق بالزوجةعبد العزيز لعبايد 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: خريبكةمدرسة الهمداني 769837816/09/91 132 16/09/93أقدمية 20 سنةمليكة  رزقاوي 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة المنفلوطيإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 57499116/09/94 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةلمعلمي عبد اللطيف 12049

W

مزدوجبولنوار
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مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة

البرني

إقليم: خريبكة 745269116/09/93 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةالحبيب  حفصالي 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل

البرني

إقليم: خريبكة 1122514116/09/98 131 06/09/01إلتحاق بالزوجانسانس محجوبة 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: خريبكةمدرسة ابن الهيثم 354775116/09/89 130 16/09/00أقدمية 12 سنةالبزار مينة 18572L)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: خريبكةم/م السبت 63287216/09/95 129 16/09/02أقدمية 12 سنةالكمراني ليلى 12021R)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 1122507816/09/98 129 06/09/01أقدمية 12 سنةشكراني نعيمة 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: خريبكةمدرسة المتنبي 886986116/09/87 128 06/09/01أقدمية 12 سنةالوردي السعدية 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 1122547116/09/98 127 04/09/02إلتحاق بالزوجةخاطب عبد العالي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسم 232706416/09/87 126 16/10/06إلتحاق بالزوجةم جبار 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: خريبكةم/م الدشر 1265128104/09/02 126 04/09/02إلتحاق بالزوجشهران امال 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م السبت 1046344216/09/96 125 27/10/05أقدمية 12 سنةالقاسمي الحسين 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 1264444404/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةلبلى بندافي 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 762957126/09/91 120 06/09/01أقدمية 12 سنةنزهة لعموري 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: خريبكةم/م المساعدة 1122496816/09/98 120 03/09/03إلتحاق بالزوجبشرى محيب 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة ابن حبوسإقليم: خريبكةم/م السماعلة 1122765116/09/98 118 03/09/03إلتحاق بالزوجالسكولي الهام 12030A)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م السماعلة 63520116/09/95 117 27/09/05أقدمية 12 سنةبنخويا خديجة 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1046622516/09/96 117 03/09/03أقدمية 12 سنة م  شيخي 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: خريبكةم/م حمرين 1117491116/09/97 117 07/09/04إلتحاق بالزوجةاكريت عزيز 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية
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إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م حمرين 579391016/09/94 115 07/11/05أقدمية 12 سنةالماحي الصديق 12161Tمزدوجأولد عزوز

إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: خريبكةمدرسة الفتح 717842516/09/92 114 22/09/04إلتحاق بالزوجرحمة القادري 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 1158211116/09/99 109 06/09/05أقدمية 12 سنةمحراث سعيد 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1237729206/09/01 109 21/09/06أقدمية 12 سنةقاسمي عبد الرحيم 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1178395106/09/00 107 07/09/04أقدمية 12 سنةمدني خالد 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 1117490116/09/97 105 06/09/06أقدمية 12 سنةسعيد العينوس 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 1236198113/09/01 105 06/09/06أقدمية 12 سنةامال الكراري 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 1239559906/09/01 105 22/09/06أقدمية 12 سنةرضوان  الطاهري 14071Uمزدوجانخيلة

إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 717946116/09/92 104 12/12/05إلتحاق بالزوجلعراش سعاد 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: خريبكةم/م الفقراء 1176190206/09/00 102 07/09/05إلتحاق بالزوجأمال الخوخ 12149Eمزدوجأولد عبدون

إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: خريبكةم/م بوعلى 1239193106/09/01 102 06/10/05إلتحاق بالزوجرياضي بوشرى 12034E)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة السعديينإقليم: خريبكةم/م بوعلى 1236141206/09/01 101 07/09/05إلتحاق بالزوجالفرح نبيلة 12046T)مزدوجحطان )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1158300316/09/99 99 20/09/06أقدمية 12 سنةعبوبي فاتحة 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 1158308116/09/99 99 07/09/05أقدمية 12 سنةفاطمة  رياض 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: خريبكةم/م حمرين 1174817106/09/00 99 06/10/05إلتحاق بالزوجافضيل سميرة 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية

عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1233763606/09/01 99 20/09/06أقدمية 12 سنةعزاوي عبد الصمد 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 1237822214/09/01 99 07/09/05أقدمية 12 سنةخبير لطيفة 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: خريبكةمدرسة السعديةإقليم: خريبكةم/م بني سمير 62495316/09/95 98 04/09/09إلتحاق بالزوجةالمنصوري الحسن 12019N)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م تاشرافت 1050032316/09/96 95 04/09/12مغشاوي حسن 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: خريبكةمدرسة عويد الما 1401322101/01/06 95 01/01/06أقدمية 12 سنةكريمة عباسي 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1122528116/09/98 93 06/09/07م  اجدي 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م الطبا 1404230401/01/02 87 05/09/08فضيلي فاطمة 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: خريبكةم/م الكناديز 1404232601/01/02 87 05/09/08الزهرة كعلل 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 1155883216/09/99 86 07/12/07إلتحاق بالزوجالبيطار الهام 12149Eمزدوجأولد عبدون

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م السبت 1173685106/09/00 86 16/09/07إلتحاق بالزوجلطيفة  الحبشي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م حمرين 1117512116/09/97 85 05/09/07إلتحاق بالزوجةالخلفي م 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 1117529116/09/97 85 05/09/07إلتحاق بالزوجحاميريفو أسماء 12075Zمزدوجعين قيشر

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: خريبكةم/م بوعلى

العربي

إقليم: خريبكة 1158386116/09/99 85 05/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة إماسي 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: خريبكةم/م بني بتاو 1264878104/09/02 85 04/09/07إلتحاق بالزوجنفيسة بوكاري 12034E)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةمدرسة 20 غشت 240972317/09/84 84 02/09/16بنعلي السعدية 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

البرني

إقليم: خريبكة 878225116/09/86 84 29/06/16خديجة ممتاز 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م بوعلى 1367584107/09/04 84 26/10/07إلتحاق بالزوجصليحة المالكي 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 1122566616/09/98 83 02/09/10الشرقاوي ربيعة 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة عبد العزيز 

الفشتالي

إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكة 1179833106/09/00 80 06/09/17حاضر حمادي 12189Yمزدوجبني سمير
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: خريبكةمدرسة ابن العميدإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 1045125316/09/96 74 02/09/16الصيري سهام 12028Y)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 1266588204/09/02 73 02/09/16إلتحاق بالزوجةنبيل  السلماوي 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: خريبكةم/م بني بتاو

العربي

إقليم: خريبكة 1234234106/09/01 54 06/09/17إلتحاق بالزوجعكراط كنزة 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خريبكةم/م بوعلى 1175959406/09/00 52 02/09/16حميد الدوناني 12061Jمزدوجشكران

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 1267539104/09/02 52 02/09/16العربي قاسمي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: خريبكةم/م المعادنة

تمارة
1269538904/09/02 52 02/09/16رشيد السحايمي 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 1550458101/01/10 51 07/09/11فاهم حياة 12189Yمزدوجبني سمير

إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1306897405/09/03 50 02/09/16عبد المولى الخير 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 1306799305/09/03 48 02/09/16عبد المجيد الحميوي 12165Xمزدوجأيت عمار

إقليم: خريبكةم/م أولد إبراهيمإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 1238373306/09/01 44 02/09/16إلتحاق بالزوجمصلوح فوزية 12109Lمزدوجبولنوار

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م بني بتاو

المنصوري

إقليم: خريبكة 1269381104/09/02 44 12/10/12إلتحاق بالزوجةالسعيدي جبران 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: خريبكةم/م حمرين 1681671204/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجاكريران نورة 12034E)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةم/م أولد إبراهيمإقليم: خريبكةم/م الطبا 1683416904/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجسميرة حواصلي 12109Lمزدوجبولنوار

إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 1368591107/09/04 43 04/09/12محجوبة اخنافو 12078Cمزدوجبني بتاو

إقليم: خريبكةمدرسة الشيخ المعطيإقليم: خريبكةم/م اسريرو 1158317116/09/99 41 02/09/16إلتحاق بالزوجبهيجة شعطيط 12037H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 1265635104/09/02 40 19/09/16م   العوامي 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م الرواشد 1239053106/09/01 38 06/09/17إلتحاق بالزوجصباح قدشاوي 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل 1399712107/09/05 38 02/09/16إلتحاق بالزوجعفاف الدلحي 12034E)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م بوعلى 1400919307/09/05 38 03/09/13إلتحاق بالزوجنبيهة السعيدي 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الطرطوشيإقليم: خريبكةم/م الطبا 1307084105/09/03 37 03/09/13إلتحاق بالزوجسعاد السعدي 12035F)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشيخ المعطيإقليم: خريبكةم/م الدشر 1406838105/09/08 37 03/09/13إلتحاق بالزوجغزلن المير 12037H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةم/م أولد إبراهيمإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 13685211007/09/04 32 01/09/15إلتحاق بالزوجسومية جناتي 12109Lمزدوجبولنوار

إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 1682463204/09/12 32 02/09/16الشميطي امبارك 12057Eمزدوجالرواشد

إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: خريبكةم/م حمرين 60338316/09/94 31 02/09/15عثمان الحافظي 12078Cمزدوجبني بتاو

إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 1173259406/09/00 31 02/09/15اسفي  جيهان 12996Aمزدوجامرزكان

إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 1305781705/09/03 30 06/09/16نورة عنيف 12205Rمزدوجلمعادنة

إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 1401855106/09/06 28 11/09/14وفاء كريم 12227Pمزدوجلبراكسة

إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: خريبكةم/م الكناديز 1549934101/01/10 28 02/09/16إلتحاق بالزوجنجوة بالعثمانى 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م أقشوح 1549550102/09/09 27 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة خطير 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقيإقليم: خريبكةم/م الطبا

تمارة
1580225202/09/10 26 02/09/16إلتحاق بالزوجشهبي نسرين 25225Tمزدوجمرس الخير

إقليم: خريبكةمدرسة السعديةإقليم: خريبكةم/م السماعلة 1177565206/09/00 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد لوكيلي 12019N)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الفتحإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1406412405/09/08 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةبغزاوي هشام 12044R)مزدوجبوجنيبة )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسفإقليم: خريبكةم/م الطبا 1584856105/09/11 24 02/09/16اسموني يوسف 20074Uمزدوجدار بلعامري

إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خريبكةم/م الطبا 1681263101/01/12 24 02/09/16حمداني فتيحة 12061Jمزدوجشكران
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بناتإقليم: خريبكةم/م حمرين

البيضاء أنفا
1684183104/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة قصطال 01414L)مزدوجأنفا )المقاطعة

إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 1682968104/09/12 22 02/09/16الوافي حليمة 12227Pمزدوجلبراكسة

إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1683216204/09/12 22 02/09/16فاضل مصطفى 14320Pمزدوججاقمة

إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 1717986203/09/13 21 02/09/16إلتحاق بالزوجهند الفيداح 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 1721227102/09/14 21 02/09/16إلتحاق بالزوجاسية  قريشي 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الفتحإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 745329116/09/93 20 06/09/17إلتحاق بالزوجةفؤادي بوشتى 12044R)مزدوجبوجنيبة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة المتنبيإقليم: خريبكةم/م الرواشد 1158380116/09/99 15 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى الزكي 12036G)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 1267676604/09/02 14 02/09/16خنوبي علي 12219Fمزدوجأولد فنان

إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 1720743102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبدالكبير الوفي 17536Kالمازيغيةلكفيفات
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

06

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 860752121/09/83 207 16/09/88أقدمية 20 سنةامنة ثوري 02562Jمزدوجتسلطانت

عمالة: الميةالقدسإقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزية 240909117/09/84 205 17/09/90أقدمية 20 سنةفاظنة  الرميحي 01892F)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الميةالقدسإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 303125216/09/87 205 16/09/90أقدمية 20 سنةحسن الكزار 01892F)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزية 865105116/09/85 183 16/09/92أقدمية 20 سنةفتيجة شيبا 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/ م  القائد حمودة 

مركزية اولد بورويس

إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمان 348864116/09/89 173 16/09/94أقدمية 20 سنةفاتحة بوشحمة 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/ م  القائد حمودة 

مركزية اولد بورويس

إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمان 349069116/09/89 165 16/09/97أقدمية 20 سنةم حفيظ الدين 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: بنسليمان 769823116/09/91 163 16/09/97أقدمية 20 سنةبوعزة المهتدي 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

م/م اولد بن اسماعيل 

المركزية

عمالة مقاطعات عين المعريإقليم: بنسليمان

السبع الحي الم
341806116/09/93 161 16/09/98أقدمية 20 سنةأحمد زيماوي 06528V)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزية 58836116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالمصطفى  تاولو 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م ثلثاء الزيايدة 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمان 724906116/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الجليل  جبري 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م اولد الشاوي 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: بنسليمان 764760116/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم الدريسي 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات  - المكي البيطاليإقليم: بنسليمان

تمارة
1121922216/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةحليمة مذكور 01301N)مزدوجتمارة )البلدية

م/م عين الشكيكة 

المركزية

عمالة: الرباطالحسن اليوسيإقليم: بنسليمان 379028217/09/90 155 06/09/00أقدمية 12 سنةامينة بن عبد الرزاق 01037B)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

المدرسة البتدائية أهل الغلم إقليم: بنسليمان

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
348787116/09/89 151 16/09/98أقدمية 20 سنةبوشعيب فراح 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة: الميةالفلحإقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزية 356518616/09/89 151 16/09/99أقدمية 12 سنةنجاة موجاهيد 01900P)مزدوجالمية )البلدية

م/م سيدي اخديم 

المركزية

عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: بنسليمان

تمارة
707882116/09/92 151 22/09/00أقدمية 12 سنةفاطيمة ايت صالح 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

مجموعة مدارس شجرة 

العزوزي

إقليم: بنسليمانمدرسة الميرة لل حسناءإقليم: بنسليمان 392252117/09/90 150 16/09/98إلتحاق بالزوجةبوشعيب محروق 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية

تمارة
746847116/09/93 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد ا ارميدي 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: بنسليمانم/م العيون المركزية 1122860116/09/98 146 16/09/99إلتحاق بالزوجنادية حاشي 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة: الميةالفلحإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 258320916/09/85 145 16/09/01أقدمية 12 سنةم لكحل 01900P)مزدوجالمية )البلدية

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكريإقليم: بنسليمان

تمارة
378164917/09/90 145 06/09/00أقدمية 12 سنةبونيت حفيطة 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

م/م اولد الشاوي 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: بنسليمان 739157116/09/93 145 16/09/00أقدمية 12 سنةرضوان  الفغاني 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: بنسليمان

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
956128116/09/80 145 08/10/04أقدمية 12 سنةخديجة الغريب 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

م/م اولد عيسى 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمان 1046474216/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعلي إكناون 07810Nمزدوجعين تيزغة

م/م سيدي موسى 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: بنسليمان 1046780216/09/96 143 16/09/00أقدمية 12 سنةياسين الهيتوسي 07811Pمزدوجعين تيزغة

م/م ثلثاء الزيايدة 

المركزية

عمالة: الرباطالنور  الميإقليم: بنسليمان 774475116/09/91 141 16/09/99إلتحاق بالزوجنادية  عماد 01053U يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية 1046240616/09/96 141 11/09/01أقدمية 12 سنةرضوان  العامري 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكريإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية

تمارة
57882216/09/94 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم السباعي 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

م/ م  القائد حمودة 

مركزية اولد بورويس

عمالة: الصخيرات  - المرابطينإقليم: بنسليمان

تمارة
740560116/09/93 139 16/09/00أقدمية 12 سنةزهراء الخزوني 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(

م/م اولد بن اسماعيل 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: بنسليمان 1175117106/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجليلى بنصغير 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

م/م اولد الشاوي 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة النجمةإقليم: بنسليمان 1158691116/09/99 136 ليلة بن يعقوب 

العمراني
11/09/01إلتحاق بالزوج 26923N)مزدوجبنسليمان )البلدية

إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 1175126206/09/00 134 11/09/01إلتحاق بالزوجرقية بهجاوي 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة: الصخيرات  -  بدرإقليم: بنسليمانم/م العيون المركزية

تمارة
59476816/09/94 133 26/09/03أقدمية 12 سنةسعاد قشار 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية 316142316/09/88 133 04/09/02أقدمية 12 سنةأحمد  رباص 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

تمارة
1044656316/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الواحد  باحلس 26814Vمزدوجصباح

إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 1045905316/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةادريس السحلوتي 07805Hمزدوجعين تيزغة

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: بنسليمان 1048861716/09/96 133 26/09/03أقدمية 12 سنةتوفيق غازي 07811Pمزدوجعين تيزغة

إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 1117759416/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةحسن  ياسر 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية

تمارة
1047662116/09/96 129 06/09/01أقدمية 12 سنةهشام  سهمان 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة مقاطعات عين ابن ثابتإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية

السبع الحي الم
1113910116/09/97 129 01/10/03أقدمية 12 سنةهشام  الموقي 01594G الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةادريس لحريزيإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 211031116/09/85 127 06/09/01إلتحاق بالزوجةعبد الجليل بكرزام 26616Eمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعة الحي أكنسوسإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية

الحسني
1118977116/09/98 123 04/09/02إلتحاق بالزوجفتيحة  صدقي 18152E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية 1046275716/09/96 121 07/09/04أقدمية 12 سنةمبروك  عبد الله 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية

تمارة
1113635116/09/97 117 06/09/04أقدمية 12 سنةياسين الغزالي 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

مجموعة مدارس شجرة 

العزوزي

إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: بنسليمان 1117770916/09/97 115 05/09/05أقدمية 12 سنةقدور البوعمري 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية

تمارة
150324216/09/81 109 06/09/05أقدمية 12 سنةبوشعيب ايت محمود 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةإقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزية 719735116/09/92 108 07/09/04إلتحاق بالزوجفتيحة الجراري 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة مقاطعات عين ابن بسامإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية

السبع الحي الم
1174812106/09/00 101 06/09/06أقدمية 12 سنةيونس  فرسي 01571G)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشامإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية

البرنوصي
744475116/09/93 99 10/10/05أقدمية 12 سنةعلي  بوفايدة 26796A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

م/م اولد الشاوي 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م المحطة المركزيةإقليم: بنسليمان 774477116/09/91 99 17/11/09إلتحاق بالزوجفاطمة  مدار 07728Z)مزدوجبوزنيقة )البلدية

إقليم: بنسليمانمدرسة الميرة لل حسناءإقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمان 1044845216/09/96 98 24/09/05إلتحاق بالزوجمليكة  وارد 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الميةللعائشةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 1153493116/09/99 89 05/09/07مليكة  رضا 25731Tمزدوجبني يخلف

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

إقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزيةإقليم: بنسليمان 1046264116/09/96 85 04/09/12يونس حنبل 07797Zمزدوجزيايدة

إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 1238580106/09/01 85 05/09/08إلتحاق بالزوجفاطمة مومن 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م سهب العسل المركزيةإقليم: بنسليمان 1269927104/09/02 85 17/09/07إلتحاق بالزوجحسناء الزرداوي 07725

W

مزدوجزيايدة

م/م عين الشكيكة 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة الميرة لل حسناءإقليم: بنسليمان 1268366204/09/02 84 06/09/07إلتحاق بالزوجحنان مرسول 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية

تمارة
1153714316/09/99 78 02/09/14م بنلكبير 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل نزهةإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية

مولي رشيد
1113761116/09/97 75 02/09/15ادريس شاهير 01772A سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: بنسليمان

تمارة
92768216/09/95 73 17/11/11خالد الصاط 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الميةللعائشةإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 378844817/09/90 71 02/09/15المصطفى طيان 25731Tمزدوجبني يخلف

م/م ثلثاء الزيايدة 

المركزية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمان

اولد بورويس

إقليم: بنسليمان 1308410205/09/03 71 05/11/11ليلى  سمللي 07736Hمزدوجفضالت

إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 1158692616/09/99 68 06/09/17فؤاد العشماوي 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 12346001006/09/01 68 06/09/17سناء عزوز 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 1046844116/09/96 67 02/01/12رشيد  افود 24455Fمزدوجبني يخلف

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: بنسليمان 1234543306/09/01 64 02/09/15السعدية أزنكود 01745

W

مزدوجبني يخلف

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية

تمارة
11762201106/09/00 54 02/09/14الكواي مراد 01350Sمزدوجصباح

إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 1234737306/09/01 53 01/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة ابيدح 25359Nمزدوجعين تيزغة

إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 1399957507/09/05 53 24/10/11إلتحاق بالزوجسهام المير 07717M)مزدوجبنسليمان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانمدرسة الفارابي 1266566104/09/02 48 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطنة  الصغروني 25359Nمزدوجعين تيزغة

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: بنسليمان

تمارة
1234206806/09/01 47 06/09/17أكيا حسن 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية 1683915504/09/12 45 04/09/12إلتحاق بالزوجنسرين المودني 13625Jمزدوجبوكدرة

إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية 204770816/09/83 43 02/09/12العربي عنبري 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

إقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزية 1046132116/09/96 39 06/09/17إلتحاق بالزوجةفتحي علوش 07807Kمزدوجعين تيزغة

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزية

تمارة
1178763506/09/00 39 06/09/17ابراهيم سعدون 01361Dمزدوجأم عزة

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

مجموعة مدارس شجرة إقليم: بنسليمان

العزوزي

إقليم: بنسليمان 57841716/09/94 38 02/09/14م متقي 07796Yمزدوجزيايدة

م/م سيدي اخديم 

المركزية

عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: بنسليمان 355995116/09/89 38 11/09/14عبدالحفيظ تروزي 01228Jمزدوجالسهول

م/ م  القائد حمودة 

مركزية اولد بورويس

إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمان 1367568107/09/04 38 02/09/14إلتحاق بالزوجأسماء ايت الكوش 25359Nمزدوجعين تيزغة

إقليم: بنسليمانمدرسة الميرة لل حسناءإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 1238566106/09/01 37 03/09/13إلتحاق بالزوجالهام موجيبي 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية

إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 1683634104/09/12 37 02/09/14إلتحاق بالزوجسومية كورتي 25359Nمزدوجعين تيزغة

عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 1234721506/09/01 35 04/09/13سناء باطي 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 1399883107/09/05 34 02/09/14إلتحاق بالزوجغزلن الهصاك 25359Nمزدوجعين تيزغة

إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 1180092206/09/00 33 06/09/17صلح الدين قوام 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 1719096103/09/13 33 02/09/14إلتحاق بالزوجالصباحية ميلودة 07802Eمزدوجزيايدة

إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانمدرسة النهضة 1266674118/10/02 32 06/09/17إلتحاق بالزوجفاضلي زينب 25359Nمزدوجعين تيزغة

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

إقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزيةإقليم: بنسليمان 1550200201/01/10 32 02/09/14إلتحاق بالزوجالبناد كريمة 07807Kمزدوجعين تيزغة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م عين الشكيكة 

المركزية

مجموعة مدارس شجرة إقليم: بنسليمان

العزوزي

إقليم: بنسليمان 153599416/09/82 31 02/09/15ابراهيم ساجد 07796Yمزدوجزيايدة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

عمالة: الميةمجموعة مدارس واركوإقليم: بنسليمان 1113906216/09/97 31 02/09/15رحال مساعيد 01742Tمزدوجالشللت

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمان 1306108605/09/03 31 18/09/15بنطالبة يوسف 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

م/م سيدي موسى 

المركزية

عمالة: الميةغزوانإقليم: بنسليمان 1307894705/09/03 31 02/09/15يوسف مصطفى 19864R)مزدوجعين حرودة )البلدية

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

عمالة: الميةام الراياتإقليم: بنسليمان 1406009107/02/08 31 02/09/15بوركبة المكي 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

م/م سيدي موسى 

المركزية

عمالة: سلمدرسة إبن زاكورإقليم: بنسليمان 1719737202/09/14 31 02/09/14إلتحاق بالزوجرقية أيت لحسن 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت

تمارة
1721632102/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجحبيبة و المكي 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

م/م اولد عيسى 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: بنسليمان 1308421105/09/03 29 02/09/14إلتحاق بالزوجأسماء اصغير 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية البصيريإقليم: بنسليمانم/م المجد المركزية

البرنوصي
1367830207/09/04 29 06/09/17لبنى نافع 01693P سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية معاذ بن إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزية

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1400731307/09/05 29 06/09/17م نوري 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 1581074402/09/10 29 02/09/14إلتحاق بالزوجحسناء لمواتي 07805Hمزدوجعين تيزغة

عمالة: الرباطعقبة بن نافعإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 1721219102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجنجاة خوش 01055

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية

البرنوصي
91535116/09/95 25 06/09/17عبد الكريم اتشيكو 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: بنسليمان 1401042207/09/05 25 02/09/15إلتحاق بالزوجنزهة تربوح 07805Hمزدوجعين تيزغة

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية

الفوارات

عمالة: سل 1406835205/09/08 25 06/09/17المحرشي حنان 01260Uمزدوجعامر

م/م اولد عيسى 

المركزية

عمالة مقاطعة عين المتنبيإقليم: بنسليمان

الشق
1119077416/09/98 24 02/09/16رجاء العثماني 18161P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةإقليم: بنسليمانم/م المجد المركزية 1307264518/09/03 24 06/09/17إلتحاق بالزوجحضرباش سميحة 07717M)مزدوجبنسليمان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية 1719656502/09/14 24 16/09/16م أبو الفوز 07773Yمزدوجمليلة

م/م ثلثاء الزيايدة 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: بنسليمان 1266110404/09/02 23 06/09/17إلتحاق بالزوجالكحلي م 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

إقليم: بنسليمانمدرسة الميرة لل حسناءإقليم: بنسليمان 1548951102/09/09 23 02/09/15إلتحاق بالزوجلما ني  نا دية 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة: الميةالطبريإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 1716821403/09/13 23 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم أيت يحيا 01887A)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 1751838202/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة ابنلجيد 07811Pمزدوجعين تيزغة

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: بنسليمان 15845091005/09/11 22 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان مطهر 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 1584981105/09/11 22 02/09/15إلتحاق بالزوجزهراوي فوزية 07726Xمزدوجبني يخلف

إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 1681924304/09/12 22 02/09/15إلتحاق بالزوجزهراء عطفي 07805Hمزدوجعين تيزغة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةإقليم: بنسليمان 1683318104/09/12 21 02/09/15إلتحاق بالزوجأسية حفيدي 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

مجموعة مدارس شجرة إقليم: بنسليمان

العزوزي

إقليم: بنسليمان 1718254803/09/13 21 02/09/15نعيمة        حمراوي 07796Yمزدوجزيايدة

إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزيةإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 1717856903/09/13 20 02/09/16إلتحاق بالزوجالخليفي سهام 07816Vمزدوجالشراط

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمان

تمارة
1236810206/09/01 19 02/09/15إلتحاق بالزوجام كلثوم الروداني 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

إقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزيةإقليم: بنسليمان 1683305304/09/12 19 02/09/15إلتحاق بالزوجسارة هشامي 07802Eمزدوجزيايدة

م/م عين الشكيكة 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمان 1179337306/09/00 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد كريما 07810Nمزدوجعين تيزغة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية

البرنوصي
1683571204/09/12 17 06/09/17رباب كروش 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية 1234592606/09/01 16 15/09/16إلتحاق بالزوجةالحبيب عزي 07773Yمزدوجمليلة

عمالة: الميةالخنساءإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 1407122205/09/08 16 06/09/17إلتحاق بالزوججعفور    فاطمة 01889C)مزدوجالمية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/ م  القائد حمودة 

مركزية اولد بورويس

إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمان 1720032102/09/14 16 06/09/17بن زيان المختار 07731Cمزدوجفضالت

إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 1406260205/09/08 15 02/09/16إلتحاق بالزوجهدى أيت بالحاج 07816Vمزدوجالشراط

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية

الحسني
1407133105/09/08 15 02/09/16إلتحاق بالزوجالجبيلي ربيعة 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 1548941202/09/09 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمعروف بهيجة 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بناتإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية

البيضاء أنفا
1583509105/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجرجاء الهللي 01414L)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية

تمارة
1584797205/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجزينب السعيـــدي 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 1266965118/09/02 14 02/09/16إلتحاق بالزوجحفيظة هيبوب 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

م/م عين بوشني 

المركزية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمان

اولد بورويس

إقليم: بنسليمان 1758526902/09/16 14 02/09/16فاطمة برهومي 07736Hمزدوجفضالت

م/م سيدي موسى 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: بنسليمان 1758527602/09/16 14 02/09/16خولة الهيتوسي 07779Eمزدوجاولد علي الطوالع

م/م اولد عيسى 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمان 1551068901/01/10 13 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة سبيل 07818Xمزدوجالشراط

إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 1758523202/09/16 12 02/09/16إلتحاق بالزوجرباب الوردي 07805Hمزدوجعين تيزغة

إقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزيةإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 1717375303/09/13 11 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوصي مصطفى 07807Kمزدوجعين تيزغة

إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمانمدرسة المية 391660117/09/90 7 06/09/17إلتحاق بالزوجرقية بلقاع 07818Xمزدوجالشراط

م/ م  القائد حمودة 

مركزية اولد بورويس

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: بنسليمان 775839916/09/91 7 06/09/17الرجراجي فاطمة 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية

أبي طالب

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
17215211102/09/14 7 06/09/17نفاع يوسف 25998H سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 1721912702/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد الزاهي 07805Hمزدوجعين تيزغة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الجديدةإقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح 240842217/09/84 231 17/09/84أقدمية 20 سنةعبدالواحد حري 14035E)مزدوجبرشيد )البلدية
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إقليم: النواصرم. اولد القاضيإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 216953116/09/85 189 26/09/94أقدمية 20 سنةعبدالرحيم شيبوطي 18182M)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: برشيدمركزية جاقمة لبصاصلة 357577216/09/89 185 16/09/93أقدمية 20 سنةمينة نادي 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعة عين النارةإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

الشق
317511116/09/88 183 16/09/92أقدمية 20 سنةالسعدية  لبعاوي 18121

W

مزدوجعين الشق )المقاطعة(

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية الشكة

الحسني

إقليم: برشيد 211167116/09/85 181 26/09/94أقدمية 20 سنةعبدالرحيم محسيس 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب

بنت الحسين

إقليم: برشيد 270176116/09/85 179 26/09/94أقدمية 20 سنةعبدالسلم عروت 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

بلعربي العلوي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
258669116/09/85 175 16/09/95أقدمية 20 سنةحسن فارس 01775D سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين عبدالرحمان احجيرةإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الشق
385511117/09/90 173 30/09/94أقدمية 20 سنةشرافي ادريس 24457H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 775234116/09/91 173 16/09/94إلتحاق بالزوجةخليد نحيل 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية القصبة

الرحيم بوعبيد

إقليم: برشيد 240790117/09/84 169 17/09/02أقدمية 12 سنةم الناجم 14036F)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الوفاقإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

الحسني
877212216/09/88 167 16/09/96أقدمية 20 سنةخد يجة وناس 18157K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين العياشيإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

السبع الحي الم
719734116/09/92 165 16/09/97أقدمية 20 سنةاحمد اخلف 01574K)مزدوجالحي المي )المقاطعة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح 774406116/09/91 165 24/09/98أقدمية 20 سنةأحمد بوزيان 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 707216116/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعمر زياتي 14023S)مزدوجسطات )البلدية

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2 707823216/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةبنحدة م 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: برشيدمركزية شرقاوة 720982116/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةأبوالفضل عبدا 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الدروة

إقليم: برشيد 725144116/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةبوعقيل ناصر 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القريإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة

مولي رشيد
725494116/09/92 163 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالكبير بلل 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

437



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: مديونةعين الحلوفإقليم: برشيد مركزية اولد اسعيد ام 764638203/12/91 163 16/09/98أقدمية 20 سنةسعيد بــولــوس 01842Bمزدوجالمجاطية أولد الطالب

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: برشيدمركزية كريكيح 725676316/09/92 161 الحسناوي عبد 

الرحمان
16/09/98أقدمية 20 سنة 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعة عين البحتريإقليم: برشيدمركزية اولد القرة

الشق
740880116/09/93 161 16/09/99أقدمية 12 سنةابراهيم العسراوي 18127C)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: النواصرم. اولد القاضيإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 354215116/09/89 155 16/09/98أقدمية 20 سنةمصطفى اسال 18182M)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة

عبدالرحيم بوعبيد 2

إقليم: برشيد 378056217/09/90 155 16/09/97أقدمية 20 سنةلحسن سيسي 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة

الحسني

إقليم: برشيد 385593817/09/90 155 06/09/00أقدمية 12 سنةصالح المعطاوي 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

مسيك
725006116/09/92 155 16/09/99أقدمية 12 سنةبهيجة الحرش 01809R)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية صفي إقليم: برشيدمركزية الخليف

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
718011116/09/92 153 16/09/97أقدمية 20 سنةعزيز سرحان 01706D سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي السلم1إقليم: برشيدمركزية الخليف

الحسني
746315116/09/93 153 13/09/00أقدمية 12 سنةرشيد فارسي 25553Z الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القريإقليم: برشيدمركزية اولد القرة

مولي رشيد
57895116/09/94 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعمر منبه 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالبإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود

الشق
378956217/09/90 151 16/09/99أقدمية 12 سنةحسن موادي 23759Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الحدائقإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
749209116/09/93 149 16/09/01أقدمية 12 سنةأصواف فاطمة 23326D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح

الرحيم بوعبيد

إقليم: برشيد 775850116/09/91 149 04/09/02أقدمية 12 سنةالمفتقير عبدا 14036F)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية البراهمة

الرحيم بوعبيد

إقليم: برشيد 1043978316/09/96 149 13/09/00أقدمية 12 سنةهشام السعيدي 14036F)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن

الحسني

إقليم: برشيد 356487116/09/89 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد العاني الرحالي 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

مدرسة رحال المسكيني إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
764754116/09/91 147 04/09/02أقدمية 12 سنةم شرقون 01497B)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: برشيدمركزية اولد الباشا

البرنوصي
354933116/09/89 145 06/09/01أقدمية 12 سنةسعيد حمين 19705T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية الشكة 706732616/09/92 145 06/09/01أقدمية 12 سنةبهاج التهامي 14247Kمزدوجسيدي المكي

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة

عبدالرحيم بوعبيد 2

إقليم: برشيد 719521816/09/92 145 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد المومن موفق 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح

عبدالرحيم بوعبيد 2

إقليم: برشيد 734871116/09/93 145 06/09/00إلتحاق بالزوجةالمحمني م 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: برشيدمركزية كريكيح 746814116/09/93 145 13/09/00إلتحاق بالزوجةميماني عمرو 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة إبن بطوطة البتدائيةإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

مرس السلطان
62608216/09/95 143 16/09/02أقدمية 12 سنةراقية البعثماني 01517Y)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: برشيدمركزية الخليف

السبع الحي الم
706416116/09/92 141 16/09/99أقدمية 12 سنةلطيفة قابو 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بللإقليم: برشيدمركزية الشكة

مولي رشيد
57625116/09/94 139 06/09/01أقدمية 12 سنةقطبي عبدالحق 01784N)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

النواصر

إقليم: برشيد 1044023116/09/96 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالهادف أمينة 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب 740355116/09/93 138 13/09/01إلتحاق بالزوجةحسن هوام 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بللإقليم: برشيدمركزية الخدارة

مولي رشيد
741959216/09/93 135 16/09/00أقدمية 12 سنةحياة رضوض 01784N)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

مسيك
1045111116/09/96 135 16/09/00أقدمية 12 سنةبشرى راجي 01809R)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 1113786116/09/97 135 06/09/00أقدمية 12 سنةنعيمة بوقبا 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: برشيدمركزية علي بن ابي طالبإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 1123249116/09/98 135 06/09/00أقدمية 12 سنةترابي فتيحة 14068R)مزدوجاولد عبو )البلدية

إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 89500516/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةم الراشيدي 14243Fمزدوجلحساسنة

عمالة مقاطعة الحي الوفاقإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون

الحسني
1046152116/09/96 133 16/09/02أقدمية 12 سنةحاميد وديع 18157K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية مولي إقليم: برشيدمركزية الزمامرة

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1046259116/09/96 132 16/09/01إلتحاق بالزوجةعبدالرحيم كرماحي 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
239122116/09/84 131 03/09/08عبد العزيز مستعد 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: برشيدمركزية الزبيرات 740846216/09/93 131 17/09/03إلتحاق بالزوجةخالد دامي 14316Kمزدوججاقمة

عمالة مقاطعة الحي القدسإقليم: برشيدمركزية البراهمة

الحسني
1113780116/09/97 131 04/09/02إلتحاق بالزوجمريمة مخليص 18153F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: برشيدمركزية اولد الباشا 89146216/09/95 127 05/09/03أقدمية 12 سنةهشام مجيد 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بللإقليم: برشيدمركزية الشكة

مولي رشيد
92620116/09/95 125 05/09/03أقدمية 12 سنةطيفوري حسن 01784N)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار البكريإقليم: برشيدمركزية بئر خريص

البيضاء أنفا
391765117/09/90 125 26/09/06أقدمية 12 سنةسومية سوكيني 01430D)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

المدرسة البتدائية طه 

حسين

عمالة: طنجة - أصيل الدغاليينإقليم: برشيد 385518717/09/90 124 27/09/99أقدمية 12 سنةسعاد دبيش 15209F)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة مقاطعة عين ابن خلدونإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الشق
377956217/09/90 123 16/09/02أقدمية 12 سنةالرجراجي حسن 18126B)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهارإقليم: برشيد

البرنوصي
1113731116/09/97 123 16/09/02أقدمية 12 سنةالهام وصفي 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الحساسنة

عبدالرحيم بوعبيد 2

إقليم: برشيد 10452221016/09/96 119 07/09/05أقدمية 12 سنةنعيمة عللي 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: برشيد مركزية اولد اسعيد امإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 1159065516/09/99 117 16/09/05أقدمية 12 سنةم فتح ا 23161Zمزدوججاقمة

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: برشيد مركزية بولقنادل

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1174554106/09/00 117 16/09/04أقدمية 12 سنةرضوان المهراوي 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 1236981306/09/01 116 07/09/05إلتحاق بالزوجإلهام فخري 18638H)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية حمان إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1

الفطواكي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1113806116/09/97 115 05/09/03أقدمية 12 سنةعبدالمجيد دهكون 01825H)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الحسني

إقليم: برشيد 1234529213/09/01 111 07/09/04إلتحاق بالزوجعياط عائشة 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2 1265240504/09/02 104 28/09/07إلتحاق بالزوجةسعد شركي 07351Pمزدوجأولد كناو

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية لمباركيين

الحسني

إقليم: برشيد 741935116/09/93 101 06/09/05إلتحاق بالزوجنادية الكناوي 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية دار 

الحداد

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: برشيد 238039117/09/84 100 06/09/17عبد ا مفيد 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: برشيد

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
783962116/09/92 99 05/09/05أقدمية 12 سنةزبيدة باران 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: مديونةابن باجةإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2 1173790106/09/00 97 06/09/08م المصلوحي 26687Gمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة

الشق
1119064116/09/98 93 16/09/07طارق القيادي 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاويإقليم: برشيدمركزية الخليف

الحسني
1263690112/09/02 93 06/09/07عبد العزيز عللي 25766F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي علل بن عبد اإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
774372216/09/91 92 05/09/11ملكاني خالد 26385D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الشافعي

إقليم: برشيد 1113769116/09/97 91 03/09/08خديجة فوضال 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: برشيدمركزية الزبيرات

بنت الحسين

إقليم: برشيد 1264440104/09/02 91 06/09/06أقدمية 12 سنةحسناء بنشيخي 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
91571216/09/95 87 06/09/17لفرارني عبدالعالي 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 1159118216/09/99 85 03/09/08كراملل مصطفى 14239Bمزدوجلحساسنة

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: برشيد مركزية بولقنادل 1173942111/09/00 83 02/09/09حنان عبد الشفيق 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: برشيدمركزية لمباركيينإقليم: برشيدمركزية المعاشات 1174460606/09/00 83 16/09/07كريمة الدرابي 14328Yمزدوجلمباركيين

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

عمالة مقاطعات عين رحال المسكينيإقليم: برشيد

السبع الحي الم
1047467316/09/96 81 فاطمىة الزهراء 

العباسي

03/12/09 01591D الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مديونةالهللت 2إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2 1264109104/09/02 78 05/09/08إلتحاق بالزوجبكار خديجة 01841Aمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعة عين ابن خلدونإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الشق
354930516/09/89 77 02/09/09جميلة يوسري 18126B)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: برشيد مركزية الشرفاء 1368184123/09/04 77 03/09/08إلتحاق بالزوجبلحسن خدوج 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: برشيد

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
303173116/09/87 76 02/09/15إلتحاق بالزوجةامان عبدالحق 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: برشيدمركزية الحساسنة 769982116/09/91 76 15/10/10إلتحاق بالزوجةحركات نجيب 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
1119075116/09/98 76 06/09/14عبد المجيد   الفل لي 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: برشيدمركزية الغنيميين

مسيك
1269438104/09/02 76 05/09/08إلتحاق بالزوجسمير سمية 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية حمان إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1

الفطواكي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
59526116/09/94 75 توفبق الهاشمي 

الدريسي

05/09/08 01825H)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية المعاشات 1123232616/09/98 74 02/09/16خديجة ياسين 14239Bمزدوجلحساسنة

إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: برشيدمركزية بوطرة 1159096116/09/99 73 02/09/17حسن اكوز 18200Gمزدوجأولد صالح

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية جاقمة لبصاصلة

الحسني

إقليم: برشيد 1118021316/09/97 72 05/09/11إلتحاق بالزوجامال مجيب 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: برشيد مركزية اولد اسعيد امإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 1159103116/09/99 71 05/09/11إلتحاق بالزوجنوال العوادي 23161Zمزدوججاقمة

إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 1306889205/09/03 69 05/09/11إلتحاق بالزوجهدى الخامر 14239Bمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيد 1237507106/09/01 67 04/09/12إلتحاق بالزوجادمين حسناء 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية المعاشات 1179376306/09/00 65 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد الحليم لعويدي 14239Bمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الجديدةإقليم: برشيد 1159101316/09/99 63 04/09/12إلتحاق بالزوجسرورو نعيمة 14035E)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن الروميإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

البيضاء أنفا
1237621106/09/01 63 05/09/11إلتحاق بالزوجسناء جهيب 01399V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: مديونةالبقاقشةإقليم: برشيدمركزية الشكة 91072116/09/95 62 02/09/14عبد المجيد الرفا 19717Fمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارةإقليم: برشيد

البرنوصي
258884116/09/85 60 20/02/12إلتحاق بالزوجةاحمد الخضر 20399X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي واد المخازنإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

الحسني
89234216/09/95 57 02/09/15هشام عزيعميمر 18155H الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سطاتمركزية الزوايرإقليم: برشيدمركزية الزبيرات 1174798106/09/00 57 03/09/13فريد كريم 14151Fمزدوجسيدي عبد الكريم

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النور

الشق
302995116/09/87 54 18/09/15عبدالرحمان غلب 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النور

الشق
380043117/09/90 54 02/09/15مينة جابري 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولنإقليم: برشيدمركزية اولد القرة

البرنوصي
63568116/09/95 53 04/09/12الميلودي البصري 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: برشيدمركزية اولد القرة 1113848316/09/97 53 02/09/12أخساي أحمد 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: برشيدمركزية اولد زيدان

البرنوصي
1046130416/09/96 52 02/09/16خالد جويشات 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: برشيد 1239840106/09/01 52 05/09/11إلتحاق بالزوجنادية زمزم 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 1306655105/09/03 51 04/09/11سهام العزيزي 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

المدرسة البتدائية دار 

الحداد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أمغالةإقليم: برشيد

مولي رشيد
91941116/09/95 50 02/09/14إلتحاق بالزوجةهشام الدهبي 01780J سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيد 1235724606/09/01 50 02/09/16يوسف الدقوني 14239Bمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية لمباركيين

الرحيم بوعبيد

إقليم: برشيد 1307864505/09/03 49 06/09/17إلتحاق بالزوجالهام المغراوي 14036F)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيدمركزية اولد القرة 57930116/09/94 48 02/09/16الحسين الجاوي 14307Aمزدوجاولد زيان

إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: برشيدمركزية المعاشات 64622916/09/95 47 06/09/17عزالد ين مزيان 14536Zمزدوجاولد الصغير

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: برشيد

البيضاء

إقليم: برشيد 2396541001/10/83 46 04/09/12علي بالمعزة 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1

السوالم

إقليم: برشيد 1046011116/09/96 45 03/09/13عبد الواحد الزهراوي 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان

الحسني

إقليم: برشيد 1236738406/09/01 45 06/09/16إلتحاق بالزوجهدى اليدني 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيد 1265011304/09/02 45 فاطمة الزهراء 

بوسرحان
07/09/17إلتحاق بالزوج 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 1306454105/09/03 45 03/09/13رشيد الشميطي 12055Cمزدوجالرواشد

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2 1399364707/09/05 42 02/09/14إلتحاق بالزوجصارة بلمهدي 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية
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للتعيين
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: برشيد

الشق
1238338106/09/01 40 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة منياني 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: مديونةاولد الحارثإقليم: برشيدمركزية الزبيرات 1266449104/09/02 40 06/09/16م الوراق 01728Cمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنملإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

مسيك
58705316/09/94 38 02/09/14أسود سعيد 01806M)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

النجمة البيضاء

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينإقليم: برشيد 1266318104/09/02 38 04/09/12إلتحاق بالزوجالمعز هودا 18638H)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيد 1306069205/09/03 38 04/09/12إلتحاق بالزوجمنى بنقاسن 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: مديونةأنوالإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 1306948105/09/03 38 02/09/16م  المسكيني 21254Bمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيد

الحسني

إقليم: برشيد 1158398116/09/99 37 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان  انوار 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: برشيد 63596116/09/95 36 06/09/17وحيد المسك 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

المدرسة البتدائية السلم 

1

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنملإقليم: برشيد

مسيك
1118022716/09/97 36 07/09/17مينة المهاوري 01806M)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: برشيد مركزية بولقنادل 1368541207/09/04 35 03/09/13قديري سهام 14345Sمزدوجالساحل اولد احريز

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: برشيدمركزية بوطرة

الحسني
1236287306/09/01 32 02/09/16إلتحاق بالزوجةزكرياء الحرافي 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 1158412516/09/99 31 02/09/15الحافظي سمية 12061Jمزدوجشكران

إقليم: النواصرم. م القريإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 1263835218/09/02 31 02/09/15سعيد امزيل 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 1405456505/09/07 30 06/09/16ابتسام لفندي 14340Lمزدوجالفقراء أولد عامر

إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 1155910516/09/99 29 06/09/17سكية عبد الله 12061Jمزدوجشكران

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية لمباركيين

الحسني

إقليم: برشيد 1683588304/09/12 29 06/09/17إلتحاق بالزوجخلدون رجاء 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالبإقليم: برشيدمركزية الخدارة

الشق
740550116/09/93 28 02/09/16إلتحاق بالزوجةامبارك النجار 23759Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

444



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06
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جماعة التعيين

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيدمركزية الحساسنة 1179436106/09/00 28 02/09/16إلتحاق بالزوجمعكول كريمة 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

الشافعي

إقليم: برشيد 1265492206/09/02 27 06/09/17عبد الغاني الدروي 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: برشيدمركزية البراهمة 1719714302/09/14 27 02/09/15إلتحاق بالزوجنزهة أيت عمر 14316Kمزدوججاقمة

المدرسة البتدائية دار 

الحداد

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيد 1399158515/09/05 25 02/09/14إلتحاق بالزوجسناء اجان 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بناتإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

البيضاء أنفا
1583517105/09/11 25 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الحيمر 01417P)مزدوجأنفا )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: برشيد مركزية الشرفاء

زياد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1584598205/09/11 25 02/09/16إلتحاق بالزوجوهبي كنزة 01790V)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد المراكشي

إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيد 1118026116/09/97 24 02/09/16بن يعيش م 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

مركزية سيدي عبد 

الخالق

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: برشيد

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1174899106/09/00 24 ايت باعلي عبد 

الصادق

05/09/16 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: برشيدمركزية الخدارة

الحسني
1584928105/09/11 24 02/09/16حليمة تكيت 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 1683457104/09/12 24 02/09/16م  إفتاح 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: برشيدمركزية السوالم

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1580085202/09/10 23 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية بنصغير 25772M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيد 1580351402/09/10 22 القادري فاطمة 

الزهراء
02/09/15إلتحاق بالزوج 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: خريبكةم/م المعادنةإقليم: برشيدمركزية بوطرة 91173916/09/95 21 02/09/15ندير عادل 12209Vمزدوجلمعادنة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن زيدون البتدائيةإقليم: برشيدمركزية اولد القرة

مرس السلطان
1583023105/09/11 21 05/09/15بلشكر أسية 01514V)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار عبد ا كنونإقليم: برشيدمركزية الموشمة

البيضاء أنفا
1718141103/09/13 21 02/09/16إلتحاق بالزوجعزيزة الفلح الغنيمي 01456G)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

المدرسة البتدائية إدريس إقليم: برشيدمركزية الغنيميين

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1580396102/09/10 19 02/09/16إلتحاق بالزوجالعصبي كنزة 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية شرقاوة 1717748603/09/13 18 02/09/16إلتحاق بالزوجالزهرة الكنوني 14243Fمزدوجلحساسنة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

مولي رشيد
1407044205/09/08 17 06/09/17مريم حاضر 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسأحدإقليم: برشيدمركزية الحساسنة 1583103805/09/11 17 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء بناني خير الدين 03823E مولي ادريس زرهون

)البلدية(
مزدوج

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: برشيد

الحسني
1583839105/09/11 17 02/09/16إلتحاق بالزوجحورية الطوسي 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةالشللإقليم: برشيدمركزية اولد القرة 1234120114/09/01 16 02/09/16إلتحاق بالزوجايت  قسو   سميرة 01740Rمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشامإقليم: برشيد

البرنوصي
1550689201/01/10 16 06/09/17كمال م 26796A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية دار الحدادإقليم: برشيد 1551155101/01/10 16 02/09/16نوال سوميل 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية  الشيخ إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1683234104/09/12 16 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة فقير 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراحإقليم: برشيد 1721513102/09/14 16 الناجي الدرسي 

بلقاسم

06/09/17 14172Dمزدوجامنيع

مركزية سيدي عبد 

الخالق

عمالة مقاطعات الدار عبد الواحد المراكشي بناتإقليم: برشيد

البيضاء أنفا
1579963102/09/10 15 02/09/16إلتحاق بالزوججميلة باحسين 01412J)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح 1684117304/09/12 15 07/09/17إلتحاق بالزوجأمال وفقي 14316Kمزدوججاقمة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 1716925603/09/13 15 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر العمراني 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات عين ابن الخطيبإقليم: برشيدمركزية الشكة

السبع الحي الم
1717348103/09/13 15 02/09/16إلتحاق بالزوجهند بولخضرت 01600N)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: برشيدمركزية حمرودة 1758350602/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجثورية عفيف 07657Xمزدوجأولد يوسف

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1 1044182116/09/96 14 02/09/16بن زينون مريم 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيد

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1113893116/09/97 14 02/09/16إلتحاق بالزوجابتسام مباشير 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مركزية اولد عبو

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيد

السوالم

إقليم: برشيد 1367476107/09/04 14 02/09/16الهدهودي عادل 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إبن الهيثمإقليم: برشيدمركزية الشكة

مولي رشيد
1550634401/01/10 14 02/09/16نادية ابن الفاروق 01797C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة
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نوعم. النقط
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تاريخ
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ترتيب

الختيار
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بالتبادل
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: مديونةالهللت 2إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 1580817202/09/10 14 02/09/16هند حميدو 01841Aمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: برشيد

البيضاء

إقليم: برشيد 1682154104/09/12 14 06/09/17وفاء بنخي 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 1758353102/09/16 14 02/09/16الذهبي أحمد 14262Bمزدوجأولد زيدان

مركزية سيدي عبد 

الخالق

إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: برشيد 1758355302/09/16 14 فتيـــــــــــــــحة 

محـــــــــــــــــــــب
02/09/16إلتحاق بالزوج 18174D)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: برشيد مركزية بولقنادل 1758356402/09/16 14 فاطنـــــــــــــة 

انــــــــــــــاس

02/09/16 14345Sمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية 

الكرارصة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل حسناءإقليم: برشيد

مولي رشيد
1407532305/09/08 13 06/09/17السكوري نبيلة 01778G سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيد 1264192604/09/02 12 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم بانو 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب

بنت الحسين

إقليم: برشيد 1753244102/09/15 11 06/09/17المصطفى خودالي 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية الخدارة

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1267423518/09/02 8 06/09/17إلتحاق بالزوجةجلل رشيد 01789U)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النور

الول

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1719672202/09/14 8 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عضار 01815X)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية إخوان إقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1159239316/09/99 7 06/09/17المليلس فاطمة 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

مولي رشيد
1400198207/09/05 7 06/09/17عبد الواحد هداني 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الجديدة

إقليم: برشيد 1721871102/09/14 7 06/09/17خالد الطيب 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: برشيد 1718572103/09/13 6 06/09/17رضوان لكبيري 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

مركزية علي بن ابي 

طالب

إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: برشيد 1721370102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةياسين مهداوي 11620Eالمازيغيةسيدي لمين

المدرسة البتدائية دار 

الحداد

إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: برشيد 1721793502/09/14 26 02/09/14إلتحاق بالزوجةموحى سمللي 11624J)المازيغيةخنيفرة )البلدية

إقليم: سيدي افنيمدرسة الشيخ ماء العينينإقليم: برشيد مركزية الشرفاء 1911152101/01/17 14 06/09/16ابراهيم باحمو 16710M)المازيغيةالخصاص )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الدار عبد ا كنون

البيضاء أنفا
1176477112/09/00 104 12/09/00أقدمية 12 سنةحنان حبيب ا 01456G)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيس

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعود

الشق
1178418212/09/00 104 12/09/00أقدمية 12 سنةمحبوبي    سعاد 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار أبو شعيب الدكالي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقي

البيضاء أنفا
397345324/10/90 94 02/09/15فاطنة   زايد 01408E)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازن

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
749736116/09/93 50 11/10/16يوسف دايز 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عبد الواحد المراكشي 

بنات

عمالة مقاطعات الدار 

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
62624116/09/95 46 06/09/17عشير مصطفى 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين شاعر الحمراء

السبع الحي الم
1583733505/09/11 28 01/10/15 بسمة العم 01605U)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
1120923116/09/98 24 06/09/17نوال أعيسى 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين المام مسلم

السبع الحي الم
1236398113/09/01 24 06/09/17إلتحاق بالزوجنجاة الكهاري 01584

W

مزدوجالحي المي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1174432411/09/00 18 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان النطكي 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن البيطار

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم
1268266104/09/02 16 24/10/17مونى المرزاق 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا

إقليم: النواصرم. ابن طفيل 1682908203/09/12 16 06/09/17اسية الماوردي 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرت

الحسني
1268488125/09/02 9 06/09/17إلتحاق بالزوجمغزي كوثر 18570J الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا

عمالة: الصخيرات  - المكي الناصري

تمارة
1550306201/01/10 8 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الخلفي 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمة

البرنوصي
1548831102/09/09 6 06/09/17وفاء لكتاوي 24941J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيس

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني
1580169502/09/10 6 06/09/17كريمة بولحية 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي الخطل بنات

الحسني
1583249705/09/11 6 06/09/17وصال بوتدغارت 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار عبد المومن

البيضاء أنفا

إقليم: طاطاالزرقطوني 1720120102/09/14 24 02/09/14بوبكر عبد الحمان 22864B)المازيغيةطاطا )البلدية
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة ابن عربي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعود

الشق
173037116/09/82 166 16/09/87أقدمية 20 سنةالمصطفى خلدون 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة ابن عربي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

إقليم: برشيدمركزية الخليف 239737116/09/84 156 08/01/88أقدمية 20 سنةعبدالرحيم مؤدين 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

مدرسة ابن سينا 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة المزرعة بنات 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
377744117/09/90 132 17/09/93أقدمية 20 سنةحنان الزويني 01530M مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

 المدرسة البتدائية جوهرة 

الدروة

إقليم: برشيد 706595116/09/92 128 فتيحة              

مبرور
06/09/17أقدمية 20 سنة 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين النوار

السبع الحي الم
1046303316/09/96 104 06/09/17أقدمية 12 سنةسميرة أيت الحوس 25892T)مزدوجعين السبع )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة ساحة دمشق 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1179813106/09/00 104 13/09/00أقدمية 12 سنةكلثوم وهبي 01521C مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة ساحة دمشق 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة مولي إسماعيل 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
762151116/09/91 72 16/09/12حفيظة الزويتين 01528K مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عمر مكري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساء

البرنوصي
1046405116/09/96 50 10/10/16ادريس السمكاوي 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة أبي ذر الغفاري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة موسى بن نصير 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
378922117/09/90 36 06/09/17مصطفى غباري 01536U مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة جميلة القيروانية 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الدار آمنة بنت وهب

البيضاء أنفا
1046135116/09/96 36 06/09/17الواضح عبدالكريم 01432F)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

مدرسة سعد بن أبي 

وقاص البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين ابن خلدون

الشق
378183217/09/90 34 16/09/16إلتحاق بالزوجنادية الدروي 18126B)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل حسناء

مولي رشيد
1264603104/09/02 18 06/09/17فاطمة بنزمزام 01778G سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازن

البيضاء أنفا
1236384106/09/01 16 06/09/17حسناء الجوزي 01406C)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

إقليم: النواصرم. الحاج الطيبي 1718641103/09/13 6 06/09/17ليموري سميرة 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتري

مسيك
1753508102/09/15 6 06/09/17م ندابراهيم 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع ابن سعيد المغربي

الحي الم

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي
171984216/09/82 120 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن اوماتي 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع الحسن اليوسي

الحي الم

عمالة مقاطعات عين الشفشاوني

السبع الحي الم
390966117/09/90 120 28/09/15أقدمية 20 سنةثورية جناح 01603S)مزدوجعين السبع )المقاطعة
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عمالة مقاطعات عين السبع الشعري

الحي الم

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
769854116/09/91 116 16/09/97أقدمية 20 سنةم كانين 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع لل كنزة

الحي الم

عمالة مقاطعات عين ابن هشام

السبع الحي الم
380251117/09/90 92 02/09/15نجاة الدرازي 01589B الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع لل كنزة

الحي الم

عمالة مقاطعات عين ابن هشام

السبع الحي الم
378927117/09/90 90 22/09/04أقدمية 12 سنةالسعدية ايمان الدين 01589B الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع غزة

الحي الم

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النجمة

البرنوصي
378923217/09/90 84 28/10/10إلتحاق بالزوجوهيبة حسو 26466S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع لل كنزة

الحي الم

عمالة مقاطعات عين غزة

السبع الحي الم
206246321/09/83 36 13/07/17المهدي ابو الفتح 25383P)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع الكواكبي

الحي الم

المدرسة البتدائية أبي 

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
725560316/09/92 26 02/09/15مصطفى جعوي 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع لل كنزة

الحي الم

عمالة مقاطعات عين ابن هشام

السبع الحي الم
1239225106/09/01 20 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء الرويحة 01589B الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع الموحدين

الحي الم

عمالة مقاطعات عين المام مسلم

السبع الحي الم
1405245105/09/07 14 06/09/17درقاوي حسناء 01584

W

مزدوجالحي المي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحسن اليوسي

الحي الم

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذي

مولي رشيد
1307699205/09/03 9 04/09/17إلتحاق بالزوجلمدك غزلن 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الوحدةعمالة مقاطعة عين الشقبين المدن الجديدة

الشق
393872317/09/90 46 19/10/17خليد الجعداني 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعة عين الشقالمنظر العام

خفاجة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1048826116/09/96 18 15/09/15عبدالصمد شهيبي 01804K)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد عمالة مقاطعة عين الشقالمنظر العام

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1720626102/09/14 12 06/09/17فاطمة الحتراسي 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: النواصرم. ابن خلدونعمالة مقاطعة عين الشقعلي ابن ابي طالب 1752741102/09/15 6 06/09/17ليلى القزوي 24935C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

م.م 6 نونبر مركزية عمالة مقاطعة عين الشقالبحتري

تيفرميت

إقليم: تيزنيت 1911368601/01/17 12 06/09/16حفيظ بوخماج 16970Vالمازيغيةإد او كوكمار

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي النبعاث

الحسني
725445116/09/92 136 16/09/92أقدمية 20 سنةالسعدية خشة 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا
216814216/09/85 112 08/10/98أقدمية 20 سنةابراهيم سيسا 01417P)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أنوال

الحسني

عمالة: الميةالوحدة 935981116/09/78 108 16/09/99أقدمية 12 سنةرجاء بنجويدة 07727Yمزدوجبني يخلف
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة عين المنظر العام

الشق
379018117/09/90 106 07/09/15أقدمية 12 سنةفاطمة عابد الدريسي 18130F)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرت

الحسني

إقليم: النواصرم. الندلس 204557121/09/83 104 06/09/00أقدمية 12 سنةكرما عبدالله 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة عين سلمان الفارسي

الشق
769833116/09/91 88 26/10/04إلتحاق بالزوجنادية بنعطي 18569H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاوي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي المام علي

الحسني
1156054216/09/99 86 03/09/13أقدمية 12 سنةسميرة العلمة 20020K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاوي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الخطل بنين

الحسني
1113690116/09/97 76 02/09/15سعيدة حمداوي 18147Z الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاوي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني
1113860116/09/97 70 02/09/15نادية الراقي 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني

عمالة مقاطعة الحي المام علي

الحسني
768419112/10/91 56 12/09/12مينة الظهري 20020K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي 55697116/09/94 50 11/10/16أمزيلي عبد الهادي 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

المدرسة البتدائية المام 

الشافعي

إقليم: برشيد 57331216/09/94 50 11/10/16عمر لوات 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي 1113725116/09/97 50 17/10/16عزيزة طواف 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعة الحي السلم1

الحسني

عمالة مقاطعة عين يعقوب المنصور

الشق
725495916/09/92 40 21/04/17المصطفى بن زيتون 18133J)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الفرابي

الحسني

عمالة مقاطعات عين شاعر الحمراء

السبع الحي الم
775521516/09/91 40 02/09/16 نور الدين تاجي 01605U)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني

عمالة مقاطعة الحي النبعاث

الحسني
1175920106/09/00 40 ســمــيــة  بـــن 

حـــــمزا

21/02/17 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني

عمالة مقاطعة عين يعقوب المنصور

الشق
1235848113/09/01 40 06/09/17أمال الداودي 18133J)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدة

الشق
1399813107/09/05 22 فاطمة الزهراء 

البوعمراني
21/10/16إلتحاق بالزوج 18134K)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1721357102/09/14 17 06/09/17معطاوي نجاة 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني

المدرسة البتدائية ابن 

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1122859116/09/98 16 02/09/16إلتحاق بالزوجازلماض حسناء 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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ت.التعيين 
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عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيد

الحسني

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم هانئ البتدائية

مرس السلطان
1265805101/10/02 13 27/09/16إلتحاق بالزوجللفاطمة الشكوري 01505K)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاوي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي النبعاث

الحسني
725499116/09/92 12 02/09/16لكسير مصطفى 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديق

الحسني

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدة

الشق
1753206302/09/15 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الملك خباز 18134K)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيد

الحسني

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1238380106/09/01 6 06/09/17مسبالي ليلى 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

إقليم: النواصرم. 18 نونبرعمالة مقاطعات ابن مسيك 150379116/09/81 168 04/10/84أقدمية 20 سنةالتومي م 20021L)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد 

الراشدي

عمالة مقاطعة عين المنظر العامعمالة مقاطعات ابن مسيك

الشق
851090116/09/82 128 مينة الهاشمي 

الدريسي
05/10/94أقدمية 20 سنة 18130F)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الرافعي

المدرسة البتدائية أحمد عمالة مقاطعات ابن مسيك

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
865268116/09/85 120 13/10/98أقدمية 20 سنةفاطمة رافي 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعة عين م البقالعمالة مقاطعات ابن مسيك

الشق
874531117/09/90 118 17/09/99أقدمية 12 سنةفنيد زهرة 18118T)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المتنبي

عمالة مقاطعة عين ياسمينةعمالة مقاطعات ابن مسيك

الشق
735141216/09/93 92 10/10/03أقدمية 12 سنةمباركة الباسيط 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية فاطمة عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية بدر

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
741988116/09/93 46 06/09/17المحفوظ  بلكراوي 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذيعمالة مقاطعات ابن مسيك

مولي رشيد
1269753104/09/02 36 06/09/17رضوان التازي 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية أنوال

زياد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1174189106/09/00 14 02/09/16فتيحة بن الطاهر 01790V)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم
141096116/09/81 187 16/09/90أقدمية 20 سنةشهيد عبدالرحيم 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم
778168113/09/91 171 16/09/91أقدمية 20 سنةياسين لكبيرة 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المالقي

البرنوصي
379207117/09/90 142 13/09/06أقدمية 20 سنةالسعدية نشاط 01697U سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل نزهة

مولي رشيد
378891117/09/90 140 17/09/91أقدمية 20 سنةالسعدية الدياني 01772A سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية إدريس 

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
377816117/09/90 136 16/09/92أقدمية 20 سنةفاطمة امنيع 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة
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المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية إدريس 

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
776156116/09/91 134 16/09/94أقدمية 20 سنةعائشة جابر 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
354234116/09/89 133 16/09/99أقدمية 12 سنةلمهندز رجاء 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل مليكة

مولي رشيد
54946116/09/94 128 12/10/94أقدمية 20 سنةنجاة أيت ريالة 01785P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية الميرة 

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
56216116/09/94 128 26/09/94أقدمية 20 سنةابتسام المكاوي 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
56402116/09/94 126 22/09/95أقدمية 20 سنةعائشة اصغير 01831P)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنمل

مسيك
393890117/09/90 123 04/09/12أقدمية 12 سنةبن خدة نعيمة 01806M)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

القري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة جميلة القيروانية 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
240886117/09/84 122 04/09/02أقدمية 12 سنةفتيحة دربيجي 01539X مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
742016116/09/93 122 25/09/98أقدمية 20 سنةأسماء  الخلفي 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الجنرال الكتاني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين بشار بن برد

الشق
61066216/09/94 116 11/09/15أقدمية 20 سنةسومية الماروري 18124Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أمغالة

مولي رشيد
203958121/09/83 116 16/09/97أقدمية 20 سنةماحمادة 01780J سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الدار للة أمينة

البيضاء أنفا
316120316/09/88 116 17/09/98أقدمية 20 سنةالركلوي آمال 01446

W

مزدوجالمعاريف )المقاطعة(

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2 354878116/09/89 116 16/09/97أقدمية 20 سنةم حاسين 14304Xمزدوجاولد زيان

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية م 

بلعربي العلوي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
357828116/09/89 116 16/09/97أقدمية 20 سنةنعيمة الزيوتي 01775D سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية المتنبي

مسيك
359245117/09/90 116 16/09/97أقدمية 20 سنةرشيدة مسرار 18580V)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطاب

تمارة
380106117/09/90 116 16/09/97أقدمية 20 سنةعائشة لفريوني 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
774909116/09/91 116 16/09/97أقدمية 20 سنةفاطمة امشوف 01626S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أحمد 

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
204401121/09/83 112 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد اللطيف دحشور 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين الدارسة

الشق
735042116/09/93 112 05/10/98أقدمية 20 سنةالسعدية كشفي 18137N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة أبي ذر الغفاري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
316118216/09/88 108 16/09/99أقدمية 12 سنةصمباتي نادية 01538

W

مرس السلطان 

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
775844116/09/91 108 16/09/99أقدمية 12 سنةنعمي فاطمة 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية الجنرال 

الكتاني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
762927116/09/91 106 14/09/15أقدمية 12 سنةرشيدة كورادة 01798D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين الشعري

السبع الحي الم
1265888404/09/02 106 04/09/02أقدمية 12 سنةالغيغاي منية 01612B)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين الوحدة

الشق
735055416/09/93 104 14/09/00أقدمية 12 سنةمفتاح سعاد 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية الميرة 

لل عائشة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
744314116/09/93 104 13/09/01أقدمية 12 سنةبومان فاطمة 01820C)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بلل

مولي رشيد
744413216/09/93 104 10/09/02أقدمية 12 سنةسومية  رضوان 01784N)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
237360117/09/84 96 22/10/02أقدمية 12 سنةفارسي المحجوب 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين رحال المسكيني

السبع الحي الم
354885216/09/89 96 18/09/03إلتحاق بالزوجفتيحة  طليلي 01591D الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلس

مولي رشيد
1263855112/09/02 96 21/10/04أقدمية 12 سنةالعماري خديجة 22269E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

إقليم: مديونةالقاضي عياض 1269318104/09/02 96 09/09/15أقدمية 12 سنةفوزية سابق 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القري

مولي رشيد
208229221/09/83 92 10/09/09مصطفى فاضل 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الكويرة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة المـــل البتدائية

مرس السلطان
1118906116/09/98 92 01/12/03أقدمية 12 سنةعزيزة أوعيسى 01495Z)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

إقليم: مديونةابن حزم 1237186106/09/01 84 11/09/15أقدمية 12 سنةهشام حسناء 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية ابن 

دريد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية أنوال

مسيك
1236987306/09/01 78 16/02/06أقدمية 12 سنةمريم   فنيد 01805L)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
216956216/09/85 76 09/09/15م شمس الدين 24454E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات عين النوار

السبع الحي الم
1113917116/09/97 76 16/09/15نجلء         بيادي 25892T)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة: سلمدرسة المام الطبري 1174551106/09/00 70 31/10/08إلتحاق بالزوجحفيظة  المغراوي 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

دريد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الدار أبو شعيب الدكالي بنات

البيضاء أنفا
1178803106/09/00 69 22/09/08إلتحاق بالزوجمريم زكراوي 01404A)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
205768221/09/83 68 07/09/11محفوظ  نو رالدين 01789U)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية لل 

حسناء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
746930116/09/93 68 02/09/16خديجة وفاق 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
216661116/09/85 66 17/09/07حميد ويدار 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
239745117/09/84 66 09/09/15مصطفى جداد 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
725638116/09/92 64 16/09/15حسن غفير 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
55648216/09/94 50 14/10/16نور الدين عطيف 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية 11 يناير

مسيك
746892116/09/93 50 02/09/16المصطفى اسود 01809R)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1113758216/09/97 50 02/09/16حسن مزور 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

 المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1113823116/09/97 50 14/12/16م باريشو 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

المدرسة البتدائية أبو 

الحسن المريني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم هانئ البتدائية

مرس السلطان
706767616/09/92 48 02/09/16فرقشة الميلودي 01505K)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

الحسن المريني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1119988416/09/98 46 06/09/17وفاء دؤالي 01766U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية المتنبي

مسيك
1113856116/09/97 45 11/09/15إلتحاق بالزوجحليمة حريق 18580V)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين ياسمينة

الشق
316318216/09/88 44 28/10/15ادريس الدريسي 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية بدر

مسيك
58930116/09/94 40 10/10/16حميد بالكيار 01830N)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريد

مولي رشيد
216954118/09/85 40 02/09/16م البنوطي 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
334052116/09/88 40 18/01/17مينة خالد 24174A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1044207216/09/96 40 18/01/17ارويشد سعاد 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريد

مولي رشيد
1046476116/09/96 40 10/10/16عبد الله كوردوني 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أمغالة

مولي رشيد
1173304306/09/00 40 02/09/16نادية عزمي 01780J سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الكويرة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
1308580105/09/03 38 21/09/12زاهد بشرى 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
379067217/09/90 36 24/09/12م  درغام 01827K)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الترمذي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1367440107/09/04 36 02/09/16جميلة العزاوي 01626S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتري

مسيك
1153851116/09/99 32 24/01/17نور الدين الصبر 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1179739107/09/00 32 02/09/16حسناء اطنيب 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1237986113/09/01 32 02/09/16لعزيز يوسف 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
1236581106/09/01 30 02/09/16سعيد الملولي 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين المام مسلم

السبع الحي الم
1154884416/09/99 24 07/12/16احميمص هند 01584

W

مزدوجالحي المي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

عمالة مقاطعات عين النوار

السبع الحي الم
1400770107/09/05 24 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان أوشن 25892T)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية المتنبي

مسيك
57937116/09/94 22 02/09/16إلتحاق بالزوجةموجيبي هشام 18580V)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1268573318/09/02 22 02/09/16الهاشمية مستعيد 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1367421307/09/04 22 02/09/16العمراوي نوال 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات عين طارق بن زياد

السبع الحي الم
1402040506/09/06 22 02/09/16زينب سحتوتي 01572H)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين رحال المسكيني

السبع الحي الم
1406432205/09/08 21 02/09/16إلتحاق بالزوجمليكة بلقاضي 01591D الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1153857116/09/99 20 07/02/17السعدية الشرقي 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات عين طارق بن زياد

السبع الحي الم
1684329604/09/12 20 02/09/16سرحاني مريم 01572H)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسلي

مولي رشيد
1238369106/09/01 18 06/09/17رشيدة مرزوق 01794Z)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية لل 

نزهة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1401606106/09/06 18 27/01/17الهام   بنبختي 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1584100405/09/11 18 06/09/17إيمان إيجموعن 01503H)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

تيمية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني
1399731107/09/05 16 06/09/17كريمة ضريدري 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين أبو علي القالي

السبع الحي الم
1268474219/09/02 14 06/09/17هند  معتصم 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1268590113/09/02 14 19/09/16عفاف موثيق الدين 24454E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي
1550903101/01/10 12 23/10/17مكتشف منال 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

دريد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا
1306231105/09/03 10 06/09/17إلتحاق بالزوجبوهدي نورى 01414L)مزدوجأنفا )المقاطعة

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيل

البرنوصي
1719335203/09/13 9 06/09/17زهير خديجة 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

إقليم: مديونةم البارودي 1551061101/01/10 6 06/09/17لطيفة السعداوي 25346Z)مزدوجالهراويين )البلدية

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل حسناء

مولي رشيد
1683713204/09/12 6 06/09/17القرافي نعيمة 01778G سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

إقليم: شتوكة آيت م. الصفاء

باها
1911342101/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجةابراهيم بوفي 05118M)المازيغيةبيوكرة )البلدية

المدرسة البتدائية موسى 

بن نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المالقي

البرنوصي
150445116/09/81 150 16/09/96أقدمية 20 سنةم نصيري 01697U سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين العياشي

السبع الحي الم
724932116/09/92 136 16/09/96أقدمية 20 سنةفتيحة مباشير 01574K)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة عين بشار بن برد

الشق
706769116/09/92 130 16/09/95أقدمية 20 سنةفوزية حمداني 18124Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

هانئ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي
787101116/09/92 130 م الدريسي 

المشيشي
14/09/15أقدمية 20 سنة 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبو 

الحسن المريني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
317731116/09/88 108 19/09/08أقدمية 12 سنةفاطنة جبري 01766U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابي العلء 

المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1113958316/09/97 108 02/09/15أقدمية 12 سنةفدوى لمخنتر 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافع

السبع الحي الم
1153896116/09/99 107 02/10/00إلتحاق بالزوجامال موافق 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي النبعاث

الحسني
351049116/09/89 104 06/09/00أقدمية 12 سنةخديجة بن عنان 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

إقليم: مديونةسيدي مسعود 1119051116/09/98 104 06/09/00أقدمية 12 سنةفوزية باقشيش 01734Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية 

الجاحظ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
385788116/09/90 100 15/10/01أقدمية 12 سنةتورية حميما 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائي

البرنوصي
774216416/09/91 100 20/09/11خدوج لطيفين 01704B سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
745203516/09/93 96 19/10/02أقدمية 12 سنةحفيظة حمدي 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبي 

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
735122116/09/93 88 02/09/15خديجة الخيار 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
216940116/09/85 76 02/09/16المصطفى الفللي 24174A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الجاحظ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
689342116/09/80 76 27/09/07ساطري عبدا 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
378560117/09/90 74 02/09/15مينة الخروبي 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
316410116/09/88 60 20/09/11اسماعيل موجيد 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي 

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن عبد ربه

السبع الحي الم
787367316/09/92 46 06/09/17جوادي حميد 01601P)مزدوجعين السبع )المقاطعة
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الختيار
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بالتبادل
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
355675116/09/89 36 06/09/17حسني مبارك 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الكسائي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: الميةزناتة 1158678216/09/99 36 06/09/17الكبيرة بن معيز 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
725684116/09/92 32 02/09/15نور الدين اكريمة 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية الميرة 

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1174958506/09/00 26 06/09/17ادريس ايت ابنعلي 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي
1368578607/09/04 22 26/09/16سناء خلد 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة: الصخيرات  - الياسمين

تمارة
771849116/09/91 20 19/09/16إلتحاق بالزوجةعبدالله الهروي 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1307932105/09/03 20 02/01/17سمية معاوي 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة: الميةالبرادعة 1401696306/09/06 20 26/09/16إلتحاق بالزوجسناء فخري 01891E)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكري

تمارة
1406040723/01/08 20 30/01/17إلتحاق بالزوججلل أحلم 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: الميةالزرقطوني 1584200105/09/11 19 06/09/17سهام قاسي 26620Jمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1153859216/09/99 18 30/10/17خديجة الطويل 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي قصبة المين

الحسني
1719162103/09/13 17 06/09/17إلتحاق بالزوجالصنهاجي خديجة 24178E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1405717215/02/08 14 06/09/17عزيز عاصف 01633Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1368236107/09/04 10 06/09/17بن لحسن امينة 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي معاد ابن جبل

الحسني
1753504102/09/15 7 06/09/17سناء نصر ا 18566E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي
1583786205/09/11 6 06/09/17النباوي الهام 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م آيت حام 173041116/09/82 217 21/10/91أقدمية 20 سنةسعيد لهلل 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش
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إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 211135116/09/85 205 13/09/90أقدمية 20 سنةم مليم 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة

مولي رشيد
176913121/09/83 193 16/09/92أقدمية 20 سنةعبد الرحيم وكيل 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةم/م الشروقة 237956117/09/84 193 16/09/93أقدمية 20 سنةالسفيني الشادلي 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م المعاشات 379138117/09/90 185 16/09/95أقدمية 20 سنةفقري نور الدين 08099Cمزدوجحوزية

إقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضيإقليم: الجديدةم/م امهيولة 724297216/09/92 183 16/09/92أقدمية 20 سنةلطيفة حكوشي 08059J)مزدوجأزمور )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة ابن رشيق القيروانيإقليم: الجديدةم/م المريشات 377517117/09/90 177 12/10/94أقدمية 20 سنةالحداد فاطمة 08076C)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكويرةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة

مولي رشيد
379223117/09/90 177 16/09/93أقدمية 20 سنةالزهرة السعيدي 01769X سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكة 865154116/09/85 177 02/09/09أقدمية 20 سنةخديجة فخري 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةم/م الشروقة 303091116/09/87 175 16/09/96إلتحاق بالزوجةالمختار موقيظ 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 270799216/09/86 173 04/09/09أقدمية 20 سنةعبد الرحمان معنوي 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعة عين سلمان الفارسيإقليم: الجديدةم/م السعادة

الشق
385729117/09/90 173 14/10/96أقدمية 20 سنةنادية فقير 18569H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م القيايلة

الموحدي

إقليم: الجديدة 776168116/09/91 171 22/11/96أقدمية 20 سنةالتجاني وطيح 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعودإقليم: الجديدةم/م السلطنة

الشق
238951117/09/84 169 16/09/96أقدمية 20 سنةجمال     فوش 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م بوسدرة

الموحدي

إقليم: الجديدة 64522216/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةرشيد بوزيان 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة م السادسإقليم: الجديدةم/م العرابطة 717937116/09/92 163 16/09/98أقدمية 20 سنةامبارك لكرد 08066S)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة: الميةالطبريإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 383527517/09/90 161 16/09/99أقدمية 12 سنةفاطمة جيار 01887A)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة م السادسإقليم: الجديدةم/م أولد احسين 383608617/09/90 161 فاطمة ايت سيدي بن 

لحسن لمراني
19/09/96أقدمية 20 سنة 08066S)مزدوجالجديدة )البلدية
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إقليم: الجديدةمدرسة البريجةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 740541516/09/93 161 16/09/98أقدمية 20 سنةبنحدو حسن 08074A)مزدوجالجديدة )البلدية

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا بن الشرقيإقليم: الجديدة 742010716/09/93 161 جمال القضيوي 

الدريسي
16/09/98أقدمية 20 سنة 08069V)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: الجديدةم/م القراقشة 775051116/09/91 161 16/09/98أقدمية 20 سنةعزيزة رباني 08210Yمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م أولد احسين 738664116/09/93 160 16/09/96إلتحاق بالزوجخديجة صابي 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: الجديدة 64130116/09/95 159 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد النعيم الحداد 08107Lمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: الجديدةمركزية الجديدةإقليم: الجديدةم/م السلم 745653116/09/93 159 17/09/96أقدمية 20 سنةخديجة حدار 08065R)مزدوجالجديدة )البلدية

المدرسة البتدائية حمان إقليم: الجديدةم/م بئر الببوش

الفطواكي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
64090116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةلخليخ م 01825H)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 89046216/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمصطفى الغيشية 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 1046771116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الكبير الشعيبي 08099Cمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةمدرسة التريعي بناتإقليم: الجديدةم/م السواهلة 385777117/09/90 156 16/09/97إلتحاق بالزوجنجاة كزري 08062M)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 378109317/09/90 155 16/09/98أقدمية 20 سنةخليد ابن جبل 08207Vمزدوجمولي عبد ا

عمالة مقاطعة الحي أنوالإقليم: الجديدةم/م أولد داوود

الحسني
348781116/09/89 153 16/09/98أقدمية 20 سنةفاطمة تسرو 18167

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدة 378975117/09/90 153 16/09/97أقدمية 20 سنةمليكة صابر 08188Zمزدوجحوزية

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدة 379106117/09/90 153 16/09/97أقدمية 20 سنةاحمد النجامي 08188Zمزدوجحوزية

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعودإقليم: الجديدةم/م السلطنة

الشق
378536217/09/90 151 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد السلم حماني 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: مديونةعبد الله المصدقإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 743670116/09/93 151 13/09/00أقدمية 12 سنةم بن بوطة 24694R)مزدوجالهراويين )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسينإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 775556116/09/91 151 16/09/99إلتحاق بالزوجة عز الدين حسيني 08104Hمزدوجأولد فرج
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إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م الكدارة 776676801/05/97 151 16/09/98أقدمية 20 سنةفاطنة غراب 08100Dمزدوجمولي عبد ا

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الجديدة

الغزولي

عمالة: سل 1044693116/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةحسن المتاقي 01259Tمزدوجعامر

إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م الشروقة 3786101017/09/90 150 16/09/00إلتحاق بالزوجةرضيف م 08188Zمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةمدرسة التريعي بناتإقليم: الجديدةم/م لخماملة 393948816/09/93 150 16/09/00إلتحاق بالزوجةبوشتي صالح الدين 08062M)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 1117170716/09/97 150 فاطمة الزهراء نحا 

س
16/09/98إلتحاق بالزوج 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م القياش 63292316/09/95 149 16/09/98أقدمية 20 سنةكريمة جدلن 08099Cمزدوجحوزية

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعودإقليم: الجديدةم/م السلطنة

الشق
378346217/09/90 149 16/09/00أقدمية 12 سنةفقير نبيلة 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 741916116/09/93 149 16/09/01أقدمية 12 سنةالمصطفى الحيرش 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م العزيزات 359223817/09/90 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد المالك العمارتي 26681Aمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 383684517/09/90 147 02/09/10أقدمية 20 سنةفاطمة    الحاجي 26681Aمزدوجمولي عبد ا

عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 59331116/09/94 145 13/09/00أقدمية 12 سنةرشيد راجي 26620Jمزدوجالشللت

عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: الجديدةم/م الحويرة 1046057116/09/96 145 13/09/00أقدمية 12 سنةسعيد عنبري 26620Jمزدوجالشللت

إقليم: مديونةعبد الله المصدقإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 1116959116/09/97 145 13/09/00أقدمية 12 سنةلطيفة مغواري 24694R)مزدوجالهراويين )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 1122015216/09/98 145 16/09/99إلتحاق بالزوجنعيمة بنشتوك 08100Dمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م الحوزية 63379116/09/95 143 14/09/00إلتحاق بالزوجحنان بوشتية 26681Aمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 610141016/09/94 140 13/09/00إلتحاق بالزوجأفوزار نادية 08100Dمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 63423316/09/95 139 06/09/01إلتحاق بالزوجأبو فراسي خديجة 08100Dمزدوجمولي عبد ا
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إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 1113757116/09/97 139 16/09/01أقدمية 12 سنةم رشيد عزيز 08189Aمزدوجأولد رحمون

عمالة مقاطعة عين المنظر العامإقليم: الجديدةم/م المريشات

الشق
380178117/09/90 137 05/09/07نادية رخصي 18130F)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أنقرة البتدائيةإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل

مرس السلطان
725116116/09/92 137 05/09/03أقدمية 12 سنةاحمد كرماج 01523E مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م العوجات 1114185116/09/97 137 16/09/00إلتحاق بالزوجنادية المراكشي 08099Cمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةمدرسة التهديب 852320216/09/82 135 05/09/03إلتحاق بالزوجأمينة منصف 08100Dمزدوجمولي عبد ا

عمالة مقاطعات الدار ابن البيطارإقليم: الجديدةم/م العرابطة

البيضاء أنفا
1174181114/09/00 135 14/09/00أقدمية 12 سنةخديجة بنسليم 01421U)مزدوجأنفا )المقاطعة

إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م لخماملة 1175784314/09/00 135 14/09/00إلتحاق بالزوجةأحمد فقير 08100Dمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م بوملحة 1179785413/09/00 135 13/09/00إلتحاق بالزوجأسية تومي 26681Aمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م دار بلكندولية 1180846813/09/00 134 06/09/01إلتحاق بالزوجحسناء   سرحاني 08099Cمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري 1113867416/09/97 133 05/09/11إلتحاق بالزوجخديجة سباعي 08220Jمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةم/م المحارزة 1117134216/09/97 133 19/09/01إلتحاق بالزوجةبوشعيب أبوالعلء 08220Jمزدوجمولي عبد ا

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: الجديدةم/م البللت 1118053916/09/97 133 02/09/15أقدمية 12 سنةصالح حليم 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةم/م غيلس 1121918216/09/98 133 16/09/01إلتحاق بالزوجةم الحايل 08220Jمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 1046014116/09/96 132 16/09/01إلتحاق بالزوجةهشام الصبار 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 1117102516/09/97 132 04/09/02إلتحاق بالزوجزغلول فاطمة 08100Dمزدوجمولي عبد ا

عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 1121908416/09/98 131 03/09/03أقدمية 12 سنةخالد الغلسي 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري 58799116/09/94 128 07/10/05إلتحاق بالزوجحبلتو مريم 08220Jمزدوجمولي عبد ا
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إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م لخماملة 1117084116/09/97 127 06/09/02إلتحاق بالزوجةربيع نايت حسين 08100Dمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م المساعدة 1157764316/09/99 127 28/09/02إلتحاق بالزوجسميرة حلوي 08207Vمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 1234966619/09/01 127 02/09/10إلتحاق بالزوجايمان بن مومن 08099Cمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةمدرسة لل آمنةإقليم: الجديدةم/م المريشات 238083117/09/84 125 تبادلنورالدين هيشم 29/11/10 08068U)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 725744916/09/92 125 03/09/03أقدمية 12 سنةزهراء ادنيدن 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م الشروقة 1117054416/09/97 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةالجاحظ  العربي 08099Cمزدوجحوزية

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمإقليم: الجديدةم/م العرابطة

تمارة
1118802116/09/98 125 03/09/03أقدمية 12 سنةالعربي الصابر 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الميةالشللإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 1123603716/09/98 125 16/09/03أقدمية 12 سنةعزيز العرباوي 01740Rمزدوجالشللت

إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةم/م الشروقة 3801711017/09/90 123 18/10/02إلتحاق بالزوجراكبي خديجة 08184Vمزدوجحوزية

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة

تمارة
1267974116/09/02 123 16/09/02أقدمية 12 سنةالهام  لوزي 23104Mمزدوجمرس الخير

إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةمدرسة النخيل 706739316/09/92 122 16/09/96إلتحاق بالزوجمليكة شدياق 08184Vمزدوجحوزية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الجديدةم/م لخماملة

الهيبة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
743542116/09/93 121 08/01/09رضوان   ملتميس 01807N)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيل 738776116/09/93 119 16/09/99إلتحاق بالزوجنجات بوحرام 08188Zمزدوجحوزية

إقليم: النواصرم. ابن تاشفينإقليم: الجديدةم/م الحويرة 775096116/09/91 119 02/09/09فاطمة والطلح 25234C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

المدرسة البتدائية عمر بن إقليم: الجديدة

الخطاب

إقليم: الناضور 1236513106/09/01 119 06/09/03أقدمية 12 سنةسهام المهدي 12281Y)مزدوجالناضور )البلدية

إقليم: الجديدة م/م البحابحة أولد الحاجإقليم: الجديدةم/م العرابطة 1118801116/09/98 118 03/09/03إلتحاق بالزوجةم عوام 08187Yمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 1158200716/09/99 118 05/09/03إلتحاق بالزوجبشرى الهامي 08100Dمزدوجمولي عبد ا
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إقليم: النواصرم. ابن تاشفينإقليم: الجديدةم/م الحويرة 354939116/09/89 117 11/10/10خليفة خرخوض 25234C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م لخماملة 1119726316/09/98 117 03/09/03إلتحاق بالزوجةأزدي عبد الفتاح 08188Zمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 11546851016/09/99 117 05/09/03إلتحاق بالزوجأعبدلي ليلى 08220Jمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةم/م المجاهدينإقليم: الجديدةم/م العتايت 1157724116/09/99 117 03/09/03إلتحاق بالزوجةع المجيد ظريف 08176Lمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايم 10502091016/09/96 116 05/09/07إلتحاق بالزوجكريمة لهليل 08188Zمزدوجحوزية

إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 1044861816/09/96 115 08/10/05أقدمية 12 سنةالزائري السعدية 08247Nمزدوجسيدي عابد

إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: الجديدةم/م العقاد 1157729416/09/99 115 03/09/09أقدمية 12 سنةنبيل خديجة 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة: الميةالشللإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 1158650716/09/99 115 05/09/03أقدمية 12 سنةنجوى مصلية 01740Rمزدوجالشللت

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م القياش 1307215217/09/03 115 17/09/03أقدمية 12 سنةنوال كصاب 08189Aمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م الطايشة 1122075316/09/98 114 06/09/06إلتحاق بالزوجحسنا مصرور 08203Rمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م أولد المقدمإقليم: الجديدةم/م الشروقة 1158257716/09/99 114 07/10/05إلتحاق بالزوجزعيطي اغزالة 08217Fمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري 1157822316/09/99 111 05/09/07إلتحاق بالزوجاجفيطة جميلة 08220Jمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 1178771306/09/00 110 06/09/04إلتحاق بالزوجعائشة صابر 08185

W

مزدوجحوزية

إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 378733117/09/90 109 02/09/09نجاة زروكي 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 1174577506/09/00 109 06/09/04إلتحاق بالزوجالمنياني حياة 08207Vمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 1236151613/09/01 109 07/09/05أقدمية 12 سنةالمعطي الفاطني 08189Aمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 1044373116/09/96 107 04/02/09إلتحاق بالزوجةزغادي عبد الفتاح 08220Jمزدوجمولي عبد ا
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إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 1117189516/09/97 107 05/09/08إلتحاق بالزوجلمياء حكوشي 08207Vمزدوجمولي عبد ا

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: الجديدةم/م المعاشات

مولي رشيد
1046825116/09/96 105 02/12/10احمد سفياني 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 1113869416/09/97 105 02/09/10إلتحاق بالزوجوفاء موجيبي 08214Cمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م البللت 1117010416/09/97 105 02/09/15إلتحاق بالزوجةخالد لعكل 08207Vمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدة م/م البحابحة أولد الحاجإقليم: الجديدةم/م المريشات 3794261017/09/90 104 03/09/13إلتحاق بالزوجالشعيبية الفارسي 08187Yمزدوجحوزية

إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: الجديدةم/م لكراربة 1046813116/09/96 101 06/09/06أقدمية 12 سنةالنصوري م 18174D)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 1238551417/09/01 101 06/09/06إلتحاق بالزوجفاطمة محب 08207Vمزدوجمولي عبد ا

عمالة: الصخيرات  - م الكغاطإقليم: الجديدةم/م العرابطة

تمارة
1267702104/09/02 101 04/09/06أقدمية 12 سنةحنان خلف 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 1122079116/09/98 100 02/09/09إلتحاق بالزوجزهرة ايت بح 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: خريبكةم/م بير الطينإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 1178326206/09/00 99 06/09/05أقدمية 12 سنةعبد الغني اجليليم 12085Kمزدوجبوخريص

إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 1046442216/09/96 98 05/09/11إلتحاق بالزوجةاسماعيل نصور 08207Vمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدة م/م البحابحة أولد الحاجإقليم: الجديدةم/م الشروقة 13079591016/09/03 98 مونية مومناتي 

تاجناوتي
05/09/08إلتحاق بالزوج 08187Yمزدوجحوزية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الجديدةم/م الطايشة

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1306956116/09/03 95 24/10/08عبد العزيز المناسي 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 1268190519/09/02 94 04/09/06إلتحاق بالزوجمخابة عتيقة 08214Cمزدوجمولي عبد ا

إقليم: مديونةالفاسين الغربيةإقليم: الجديدةم/م لحميدات 1174096106/09/00 93 06/09/07بحتر توفيق 01729Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 1179708606/09/00 93 06/09/06إلتحاق بالزوجأسماء صادق 08185

W

مزدوجحوزية

إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 1237987606/09/01 93 06/09/06إلتحاق بالزوجحنان لبيس 08214Cمزدوجمولي عبد ا
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إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 12661991004/09/02 93 08/01/10إلتحاق بالزوجالزاهية الكوفي 08221Kمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 1236616306/09/01 91 05/09/08إلتحاق بالزوجمرية المرابطي 08185

W

مزدوجحوزية

إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: الجديدةم/م القياش 1236895806/09/01 91 06/09/06أقدمية 12 سنةلبنى الطوسي 08163Xمزدوجشتوكة

عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 1399735110/10/05 91 لمياء الدريسي 

السايسي

05/09/07 21512Gمزدوجعامر

إقليم: مديونةالفاسين الغربيةإقليم: الجديدةم/م بوخنين 1176333306/09/00 89 21/10/09نور الدين الحمدي 01729Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية عمر بن إقليم: الجديدةم/م بئر الببوش

عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1265859102/10/02 87 23/09/11الكادي جميلة 01831P)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 1400732107/09/05 87 13/04/09ابتسام عماري 08103Gمزدوجأولد فرج

إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م السعادة 1157786716/09/99 85 05/09/11إلتحاق بالزوجة رشيد  خنشار 08185

W

مزدوجحوزية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الجديدةمدرسة الداخلة

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1233862113/09/01 85 04/09/12صفية ابو الليل 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: النواصرم. البرارإقليم: الجديدةم/م بولعوان 1263804104/09/02 85 05/09/08بليوط أمر ا 22911C)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 1267100404/09/02 85 02/09/10إلتحاق بالزوجماجدولين حنان 08221Kمزدوجمولي عبد ا

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: الجديدةم/م أولد زيد

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1267793104/09/02 85 03/09/08هند العميري 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: مديونةالفاسين الغربيةإقليم: الجديدةم/م لحميدات 1308516105/09/03 85 05/09/08   هند طرزي 01729Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيل 1121915916/09/98 84 02/09/15المصطفى المليح 08599

W

مزدوجمكرس

إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 1264493104/09/02 84 04/09/12يوسف بنخيبر 18172B)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م صقر 1400938611/10/05 84 02/09/09إلتحاق بالزوجخديجة سلمي 08221Kمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 1265563704/09/02 83 19/11/07العلمي      أمينة 08165Zمزدوجشتوكة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 1237082506/09/01 82 08/12/10إلتحاق بالزوجخديجة كلويا 08203Rمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 1175284206/09/00 81 01/09/10معاد الشرقاوي 08267Kمزدوجأولد عيسى

إقليم: الجديدةم/م المجاهدينإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 1400518907/09/05 81 02/09/10إلتحاق بالزوجلطيف خديجة 08176Lمزدوجحوزية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الجديدةم/م الرواحلة

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1113857116/09/97 79 05/09/11خديجة بنسالم 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: الجديدةم/م المعاشات

مولي رشيد
1179821113/09/00 79 05/09/11سناء وفاق 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أولد سي 

بوشعيب

إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: الجديدة 1401227801/01/06 78 01/01/06أقدمية 12 سنةرقية القشاشي 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: الجديدةم/م بوسدرة

السبع الحي الم
768280116/09/91 77 02/09/09نورالدين جبري 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

مجموعة مدارس الصفصافة إقليم: الجديدةم/م العرابطة

المركزية

عمالة: مراكش 11740031011/09/00 77 02/09/09ايت الحيان امال 02615Sمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس الصفصافة إقليم: الجديدةم/م العرابطة

المركزية

عمالة: مراكش 11777831011/09/00 77 02/09/09رفيق ربيع 02615Sمزدوجأيت ايمور

مركزية اولد سعيد  بن علي إقليم: الجديدةم/م الحيرش

سيد لغريب

إقليم: سطات 1264822904/09/02 77 02/09/09مروان بوهدي 14559Zمزدوجسيدي م بن رحال

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 1266480904/09/02 77 03/09/08إلتحاق بالزوجالهام النبوي 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م غيلس 1267496104/09/02 77 05/09/08إلتحاق بالزوجةحميد جيراري 08221Kمزدوجمولي عبد ا

مجموعة مدارس اولد إقليم: الجديدةم/م لحميدات

اسبيطة

عمالة: سل 1267561504/09/02 77 23/12/10قدري يونس 01248Fمزدوجعامر

مركزية اولد سعيد  بن علي إقليم: الجديدةم/م الحيرش

سيد لغريب

إقليم: سطات 1268540901/10/02 77 02/09/09منتصر رشيد 14559Zمزدوجسيدي م بن رحال

إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م غيلس 1269788104/09/02 77 04/09/09م طرايف 08267Kمزدوجأولد عيسى

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: الجديدةمدرسة السنابل

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
164048216/09/82 76 05/09/07م بو طالب 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 1264309104/09/02 76 05/09/08إلتحاق بالزوجةبلقاضي أدريس 08133Pمزدوجلغديرة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م غيلس 1117050816/09/97 75 02/09/10لطيفة بلغاشي 08252Uمزدوجسيدي عابد

عمالة: الميةالصفاإقليم: الجديدةم/م بولعوان 1234111106/09/01 75 03/09/08ايت حسين ايجة 26619Hمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: الجديدةم/م بوخنين

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1234441106/09/01 75 09/10/11اركيك رشيدة 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م المعاشات 1121965116/09/98 71 05/09/11إلتحاق بالزوجةالمصطفى جرايف 08243Jمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م القيايلة 1239341106/09/01 70 04/09/09إلتحاق بالزوجسعاد سلمان 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م لخماملة 12693561004/09/02 70 13/09/11إلتحاق بالزوجصفوان  حسناء 08221Kمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 1173124306/09/00 69 02/09/10عبد الكريم عطواشي 08252Uمزدوجسيدي عابد

إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 1263221204/09/02 69 11/10/11هيشام عبد الباقي 09261Rمزدوجسيدي علي لبراحلة

إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م المحارزة 1367390807/09/04 69 02/09/09إلتحاق بالزوجسومية العبيد 08233Yمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةمدرسة الوحدة 1235964106/09/01 68 05/09/07إلتحاق بالزوجليلى العنبي 08203Rمزدوجأولد رحمون

المدرسة البتدائية م إقليم: الجديدةم/م غيلس

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1264360104/09/02 67 02/09/09سناء بل 01633Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 1264546204/09/02 67 02/09/09بنعمر نعمان 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 1266661701/10/02 67 05/09/11كمال الزبيدي 08165Zمزدوجشتوكة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائيةإقليم: الجديدةم/م بولعوان

مرس السلطان
1307257105/09/03 67 05/09/09مريم الحبشي 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: الجديدةم/م الحيرش

تمارة
1368866818/09/04 67 02/09/09العسيري جواد 01350Sمزدوجصباح

إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: الجديدةم/م لكراربة 1179857106/09/00 65 05/09/11زكية هندو 08109Nمزدوجالوليدية

إقليم: الجديدةم/م السلمإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 1180852706/09/00 62 29/11/10إلتحاق بالزوجدنيا سفاني 08148Fمزدوجسيدي علي بن حمدوش
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الجديدةم/م السعادة

الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1179188106/09/00 61 05/09/11حرشان حكيم 19706U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: الجديدةم/م الحيرش 1265685602/10/02 61 05/09/11الميلودي الزهري 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 1306445316/09/03 61 05/09/11عبد القادر شهاب 08247Nمزدوجسيدي عابد

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الجديدةم/م الغنيدرات

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1308037106/09/03 61 05/09/11أمينة ناوي 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م العوجات 1400870207/09/05 61 05/09/11رياض م 08529Vمزدوجشعيبات

عمالة: الميةالفتحإقليم: الجديدةم/م السلطنة 1265628104/09/02 59 15/09/15عادل النصاري 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 1266552504/09/02 59 02/09/10سعيد السعدي 08596Tمزدوجمكرس

إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: الجديدةم/م لكراربة 1268889104/09/02 59 19/09/15خديجة ابعلي 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم هانئ البتدائيةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم

مرس السلطان
1237617106/09/01 53 04/09/12ابتسام جبري 01505K)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 1269885304/09/02 53 04/09/12عبد الله زاهير 08543Kمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م العوجات 1307844205/09/03 53 02/09/12الحسن مرزوق 08247Nمزدوجسيدي عابد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائيةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد

مرس السلطان
1367149107/09/04 53 04/09/12أزرور مصطفى 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 1399741507/09/05 53 05/09/11إلتحاق بالزوجنبيلة   الداكي 08225Pمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م القواسم 1307279905/09/03 52 01/10/15إلتحاق بالزوجامال هديل 08225Pمزدوجأولد احسين

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدة 1307965405/09/03 52 05/09/11إلتحاق بالزوجليلى منعم 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 1178590506/09/00 51 04/09/11ابوقدير مريم 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 12677951004/09/02 51 05/09/11فيصل لعنطاري 08547Pمزدوجأولد حمدان
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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جماعة التعيين

إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 1400446207/09/05 51 05/09/11 قبالي شعيب 08267Kمزدوجأولد عيسى

مدرسة المهدي بن 

تومرت

إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: الجديدة 238065117/09/84 46 تبادلفؤاد الريفي 06/09/17 08098B)مزدوجزمامرة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةم/م المحارزة 1265617104/09/02 46 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد العزيز العمراوي 08103Gمزدوجأولد فرج

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م العقاد 1399244407/09/05 46 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عارف 08243Jمزدوجسيدي عابد

إقليم: مديونةاولد حادةإقليم: الجديدةم/م القياش 1046482216/09/96 45 03/09/13مراد لمعقل 01737Mمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: مديونةمرشيشإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 1267597104/09/02 45 13/09/13كريم امين 01844Dمزدوجالمجاطية أولد الطالب

إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 1269177104/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةنور الدين الراجي 08103Gمزدوجأولد فرج

إقليم: مديونةاولد حادةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 1307963205/09/03 45 05/09/13منادي كلثوم 01737Mمزدوجسيدي حجاج واد حصار

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدة 1400275507/09/05 45 04/09/12إلتحاق بالزوجسلوى هشام 08233Yمزدوجأولد احسين

إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 1400426907/09/05 45 03/09/13حنان  اخرامج 13851Eمزدوجأيير

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية البصيريإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس

البرنوصي
1400756107/09/05 45 03/09/13حنان واركي 01693P سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م العزيزات 1368284107/09/04 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةشهيد م 08243Jمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م المحارزة 14054601005/09/07 44 04/09/12إلتحاق بالزوجةالحسن معنوي 08225Pمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م العزيزات 1405750911/02/08 44 04/09/12إلتحاق بالزوجكرتام نعيمة 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 1406973505/09/08 44 04/09/12إلتحاق بالزوجحياة الطالبي 08193Eمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 1268863104/09/02 43 02/09/15رشيد واسلم 08173Hمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 1400543407/09/05 43 04/09/12خديجة اللوز 08173Hمزدوجشتوكة
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م القياش 1401543806/09/06 43 04/09/12إلتحاق بالزوجامينة عرابي 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: الجديدةم/م العتايت

الحسني
1401891106/09/06 43 04/09/12ليلى الخدير 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: الجديدةمدرسة لل آمنة 1175597111/09/00 42 تبادلجواد العماري 06/09/17 08214Cمزدوجمولي عبد ا

مدرسة عبد الكبير 

الخطيبي الجماعاتية

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الجديدة

المنصور

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1399062115/09/05 42 05/09/11ابو سفيان وفاء 01691M سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 1549536221/10/09 41 05/10/15بنهاورش بوشرة 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: مديونةاولد حادةإقليم: الجديدةم/م بوخنين 1400379515/09/05 39 06/09/17قحطان عزيزة 01737Mمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود 1549551221/10/09 39 06/09/17إلتحاق بالزوجالخريب نجوى 08193Eمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 1235785406/09/01 37 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق ديابي 08229Uمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م بني سبع 1237293906/09/01 37 03/09/13إلتحاق بالزوجةم حمداني 08238Dمزدوجأولد احسين

إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: الجديدةم/م المساعدة 12670881104/09/02 37 06/09/17هناوي عبد القادر 04165Bمزدوجبطيط

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدة 1400980607/09/05 37 03/09/13إلتحاق بالزوجمنى سراج الحق 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م العقاد 1406289605/09/08 37 03/09/13إلتحاق بالزوجأخيار هاجر 08245Lمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م بولعوان 1549766501/01/10 37 03/09/13إلتحاق بالزوجاحنادي نادية 08193Eمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 1551105701/01/10 37 13/09/13إلتحاق بالزوجسميرة زيتون 08201Nمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 13681661007/09/04 36 07/09/17إلتحاق بالزوجةباسي توفيق 08524Pمزدوجشعيبات

عمالة: الصخيرات  - العلويينإقليم: الجديدةم/م الكدارة

تمارة
12666161104/09/02 35 03/09/13فطيمة السلمي 25223Rمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: الجديدةم/م بولعوان 1307343105/09/03 35 03/09/13نازك حوفاظي 25969B)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م القياش 1400427207/09/05 35 03/09/13نبيلة خرباش 08154Mمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 1404914605/09/07 35 03/09/13حسناء  موهب 08163Xمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: الجديدةم/م القياش 1405315405/09/07 35 03/09/13نادية المقتريض 08510Zمزدوجأولد فرج

إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م القياش 1407322705/09/08 35 03/09/13لطيفة المغيرات 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 1683784104/09/12 35 02/09/14إلتحاق بالزوجماعزي نضال 08536Cمزدوجأولد حمدان

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 11783351006/09/00 34 06/09/17إلتحاق بالزوججميل انتصار 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

مدرسة بولعوان 

الجماعاتية

إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدة 1268701304/09/02 34 02/09/16إلتحاق بالزوجةبو شعيب نصا ر 08235Aمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 1308178905/09/03 34 02/09/14فاضمة أومالك 08173Hمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 1682462304/09/12 34 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة اشمشي 08193Eمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م السعادة 1268376104/09/02 33 02/09/15إلهام مسكان 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 1583792105/09/11 33 07/12/15خديجة الركراكي 08677Fمزدوجسانية بركيك

إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 1683090804/09/12 32 02/09/14مريم النابغة 08599

W

مزدوجمكرس

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م الولجة 1367748607/09/04 30 02/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة مرزوق 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 1405486105/09/07 30 02/09/16محضر حسن 08264Gمزدوجأولد عيسى

إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م الحويرة 1581245302/09/10 30 04/09/14إلتحاق بالزوجنبيل سمية 08193Eمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م سلمنة : الدخلةإقليم: الجديدةم/م السواهلة 1584011905/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجمينة حرشاوي 08197Jمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م صقر 1584015805/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجدنيا هرموش 08235Aمزدوجأولد احسين
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 1584209705/09/11 30 01/10/15إلتحاق بالزوجربيعة خضران 08193Eمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 1584225805/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجحسناء خنشار 08189Aمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م امهيولة 1550860601/01/10 29 تبادلملوك رشيدة 02/09/15 08189Aمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م الحويرة 1581323902/09/10 29 02/09/14إلتحاق بالزوجوراق سهام 08238Dمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م البللت 1683548804/09/12 29 02/09/15إلتحاق بالزوجكمال اسماء 08193Eمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: الجديدةم/م الحوزية 1549537702/09/09 28 تبادلعفاف بناني 09/09/14 08540Gمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م العزيزات 15804331002/09/10 28 02/09/14إلتحاق بالزوجالفارسي خديجة 08245Lمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 1681910204/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجزينة اصناو 08195Gمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 1719088603/09/13 27 02/09/15إلتحاق بالزوجهنية روشدي 08235Aمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م سيدي حموإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 1400246207/09/05 26 06/09/16إلتحاق بالزوجةم حنون 08145Cمزدوجسيدي علي بن حمدوش

مدرسة ابن رشيق 

القيرواني

عمالة: الرباطالمام عليإقليم: الجديدة 1580326102/09/10 25 05/10/15إلتحاق بالزوجالشايب   خديجة 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 1269513104/09/02 24 03/09/16فدوى السمللي 18173C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القواسمإقليم: الجديدةم/م العوجات 1307999105/09/03 24 02/09/16عادل مزيشي 08521Lمزدوجزاوية لقواسم

إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 1720072202/09/14 24 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم بنكيران 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةم/م سلمنة : الدخلةإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 14044161005/09/07 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة ابخار 08197Jمزدوجأولد رحمون

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الجديدةم/م الولجة 1582984205/09/11 23 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان بحتاوي 25426Lمزدوجتسلطانت

إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م العزيزات 1716797703/09/13 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةأيت حمو ابراهيم 08238Dمزدوجأولد احسين
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إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 1174762106/09/00 22 02/09/16خالد فهماني 08267Kمزدوجأولد عيسى

إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 1548929402/10/09 22 02/09/15إلتحاق بالزوجعابد مريم 08245Lمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 1581129602/09/10 22 02/09/15إلتحاق بالزوجبشرى مهدي 08247Nمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 1584413905/09/11 22 02/09/15إلتحاق بالزوجزينب ماكي 08245Lمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 1684319304/09/12 22 02/09/15إلتحاق بالزوجسهام سلل 08195Gمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريري 1717287803/09/13 22 02/09/16إلتحاق بالزوجبوكزال حنان 08247Nمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 1718119703/09/13 22 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة فلح 08189Aمزدوجأولد رحمون

إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 1579831102/09/10 21 03/10/15إلتحاق بالزوجةعبد ا عقيل 08450Jمزدوجلعطاطرة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: الجديدة 1720393902/09/14 21 02/09/15أمينة الشاهد 02200Rمزدوجسيدي داود

إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 1721104602/09/14 21 02/09/16إلتحاق بالزوجرقية اجعمام 08235Aمزدوجأولد احسين

إقليم: النواصرم. زينب النفزاويةإقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسين 1548400124/11/08 20 06/09/17فارس عبد الرحيم 18192Yمزدوجاولد عزوز

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م القيايلة 15849931005/09/11 20 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة زراعي 08189Aمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: الجديدةم/م الشروقة 1719065203/09/13 20 06/09/17إلتحاق بالزوجهند         غابة 08536Cمزدوجأولد حمدان

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن 1581214102/09/10 18 02/09/15موحتي فاطمة 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 1404017105/09/07 17 06/09/17خالد العزمي 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 1681208501/01/12 17 06/09/17نجوى النوري 07731Cمزدوجفضالت

المدرسة البتدائية أهل الغلم إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1718127803/09/13 17 06/09/17فارس نوال 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: الجديدةم/م السواهلة 1721445402/09/14 17 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية مرتضي 08195Gمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م واهلة 1405449705/09/07 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةلغريسي وليد 08189Aمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م الطايشة 1580280902/09/10 16 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم شطيبة 08245Lمزدوجسيدي عابد

إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: الجديدةم/م السعادة 1682394104/09/12 16 06/09/17مينة شاهي 24935C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 1683264204/09/12 16      افريشيش  فا 

طمة  الزهراء
06/09/17إلتحاق بالزوج 08189Aمزدوجأولد رحمون

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضي

مسيك
1720867402/09/14 16 06/09/17الزرزوري أسماء 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 1912922301/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجوفاء طهطاوي 08238Dمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م غيلس 1551054101/01/10 15 06/09/17رشيد  غمار 08267Kمزدوجأولد عيسى

عمالة مقاطعات عين ابن عبد ربهإقليم: الجديدةم/م لحمامنة

السبع الحي الم
1681940104/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجعيار سوميه 01601P)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين النوارإقليم: الجديدةم/م أولد داوود

السبع الحي الم
1719297103/09/13 15 02/09/16إلتحاق بالزوجكريمة طوهاري 25892T)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م العوجات 1758305902/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمجيدة الحلوطي 08238Dمزدوجأولد احسين

عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 1911986101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجالصافي إيمان 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 1912157501/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجزينب الحريري 08538Eمزدوجأولد حمدان

إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 1912305601/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجالهام كروان 08538Eمزدوجأولد حمدان

إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م العتايت 19124911001/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجمفتوح جهاد 08238Dمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 1912994501/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجضحى زيتان 08538Eمزدوجأولد حمدان

إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 1239666206/09/01 14 02/09/16تمجيجت م 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

476



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 1717078103/09/13 14 02/09/16بشرى برهوم 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الفقيه الزوينإقليم: الجديدةم/م بوخنين

البيضاء أنفا
1719079103/09/13 14 02/09/16إلتحاق بالزوجليلى رياسي 01438M)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م الحيرش 1911893601/01/17 14 هدى الدريسي 

التويري

06/09/16 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م العوجات 1912584201/01/17 14 06/09/16غزلن منير 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 1682896604/09/12 12 06/09/17إلتحاق بالزوج  المهدي رجاء 08247Nمزدوجسيدي عابد

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م السلمنة 1583955105/09/11 8 06/09/17إلتحاق بالزوجةحداد عزيز 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: سيدي بنورالغنادرةإقليم: الجديدةم/م بني سبع 1534584104/09/12 7 06/09/17ميلود بلعملية 08658Kمزدوجالغنادرة

إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 1549138302/09/09 7 06/09/17إلتحاق بالزوجمرابح  ايمان 08235Aمزدوجأولد احسين

إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م الولجة 1550597601/01/10 7 06/09/17مريم حرير 08154Mمزدوجشتوكة

عمالة مقاطعات عين الشفشاونيإقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايم

السبع الحي الم
1583503105/09/11 7 فاطمة الزهراء 

الهربازي
06/09/17إلتحاق بالزوج 01603S)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 1583967805/09/11 7 06/09/17حيدان وفاء 08173Hمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 1682633704/09/12 7 06/09/17عائشة العرواني 08093

W

مزدوجلبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: الجديدةم/م الولجة 1682845304/09/12 7 06/09/17خديجة  الجوهري 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهارإقليم: الجديدةمدرسة السنابل

البرنوصي
1683014204/09/12 7 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام البوعيشي 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 1721424802/09/14 7 06/09/17الزهرة مرزابي 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 1753695302/09/15 7 06/09/17روياء ساكر 08599

W

مزدوجمكرس

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة

السبع الحي الم
1305655105/09/03 6 ايت مولي محند 

سدات كلثوم

06/09/17 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب
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التوظيف
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضي 1583375205/09/11 6 06/09/17عبدالواحد ديلل 06860Fمزدوجفم الجمعة

مدرسة عبد الكبير 

الخطيبي الجماعاتية

عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الجديدة 1717118203/09/13 40 03/09/13جعفر بن عمي 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
المازيغية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: مديونةاولد حادة

الول

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
393835127/11/90 173 16/09/96أقدمية 20 سنةسعيد والي 01815X)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مديونةاولد الحارث

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
270088116/09/85 169 16/09/96أقدمية 20 سنةفائد عبدالعزيز 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المالقيإقليم: مديونةأنوال

البرنوصي
204601221/09/83 159 16/09/96أقدمية 20 سنةإبـراهيم مستاوي 01697U سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولنإقليم: مديونةالفاسين الغربية

البرنوصي
315765116/09/86 153 16/09/97أقدمية 20 سنةكريم أحمد 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: مديونةسيدي مسعود

البرنوصي
56114116/09/94 151 16/09/94إلتحاق بالزوجسعيدة الشوكة 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: مديونةتيط مليل

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
689263116/09/78 148 16/09/89أقدمية 20 سنةمطيري م 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة بوجدور البتدائيةإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي

مرس السلطان
1119108116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةراكب حسناء 01519A)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
774150116/09/91 141 16/09/99أقدمية 12 سنةالميداني خديجة 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مديونةأنوال

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
238073117/09/84 135 16/09/00أقدمية 12 سنةحســن أغمار 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية  الشيخ إقليم: مديونةأبي بكر الصديق

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
775855116/09/91 131 06/09/00أقدمية 12 سنةالكاضي عبدالمجيد 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: مديونةمرشيش

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1156152116/09/99 127 16/09/99أقدمية 12 سنةعائشة معتضد بال 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: مديونةأنوال

الوديع السفي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
216922116/09/85 124 16/09/02إلتحاق بالزوجةابرنوص عبد الكريم 24942K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن تيميةإقليم: مديونةالهللت 2

مولي رشيد
240740117/09/84 124 16/09/95أقدمية 20 سنةغنجة عبد الرحيم 01770Y سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: مديونةتيط مليل 348804116/09/89 124 16/09/95أقدمية 20 سنةمومن نعيمة 19704S)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: مديونةتيط مليل 390965117/09/90 124 16/09/95أقدمية 20 سنةجاية لطيفة 19704S)مزدوجتيط مليل )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: مديونةابن حزمإقليم: مديونةأنوال 1264882111/09/02 123 11/09/02أقدمية 12 سنةمحـسن بوخار 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصرإقليم: مديونةأبي بكر الصديق

البرنوصي
351212116/09/89 122 06/09/00إلتحاق بالزوجةالرضي حسن 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: مديونةسيدي مسعود

زياد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1153569116/09/99 121 16/09/99أقدمية 12 سنةفـــاطمة وهبي 01695S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: مديونةمرشيش

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1174342314/09/00 121 14/09/00أقدمية 12 سنةبوردود ليلى 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 1266149104/09/02 119 04/09/02أقدمية 12 سنةالخيالي عبدالمطلب 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: مديونةالحي الجديد

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
239873117/09/84 112 16/09/98أقدمية 20 سنةالقلقوزي عبدالعزيز 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: مديونةأنوال

شوقي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
58623116/09/94 111 17/02/03أقدمية 12 سنةلبيض بديعة 26504H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: مديونةأنوال

بلعربي العلوي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1268380111/09/02 111 11/09/02أقدمية 12 سنةمسليل نادية 01775D سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: مديونةالحليبية

السبع الحي الم
1118956116/09/98 100 04/10/01أقدمية 12 سنةبازي حسناء 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: مديونةم 11 يناير

الدروة

إقليم: برشيد 370647116/09/95 99 04/10/04أقدمية 12 سنةمخلوق مريم 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعات عين النوارإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي

السبع الحي الم
1173344116/09/00 93 06/09/06إلتحاق بالزوجمليكة بربوح 25892T)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المعريإقليم: مديونةأنوال

السبع الحي الم
1119060116/09/98 91 18/09/12الفكروني سارة 06528V)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين النرجسإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

الشق
378997317/09/90 90 04/09/12العلوي الزهر زينب 20018H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين العياشيإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي

السبع الحي الم
1113898116/09/97 86 05/09/07إلتحاق بالزوجلهروسي    يامنة 01574K)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مديونةعبد الله المصدق

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
63145116/09/95 83 05/09/07زرهون سعاد 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجرإقليم: مديونةعبد الله المصدق

البرنوصي
1234698117/09/01 78 27/12/08إلتحاق بالزوجأمال بركات 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين رحال المسكينيإقليم: مديونةأبي بكر الصديق

السبع الحي الم
1174885106/09/00 77 06/09/06أقدمية 12 سنةخليلة أيت علي 01591D الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي

السبع الحي الم
1399661207/09/05 75 11/11/08ليلى شيشية 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابي العلء إقليم: مديونةسيدي مسعود

المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
771863116/09/91 72 23/11/07إلتحاق بالزوجةم فجر 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: مديونةالميرة لل خديجة

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1268815311/09/02 70 02/09/15وحمان مينة 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المعريإقليم: مديونةالقاضي عياض

السبع الحي الم
1043992116/09/96 66 15/09/15زهراء ديجان 06528V)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولنإقليم: مديونةالقاضي عياض

البرنوصي
1113888116/09/97 62 14/09/15خديجة فائز 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيلليإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

السبع الحي الم
787362116/09/92 56 04/09/12زبيدة جبري 01582U)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1265653312/09/02 56 04/09/12نادية العسري 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريدإقليم: مديونةأحمد بوكماخ

مولي رشيد
258357116/09/85 54 07/09/15حسن محاري 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مديونةمرشيش

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1113835116/09/97 54 13/11/15خديجة مؤدن 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: مديونةالقاضي عياض 1113916116/09/97 54 02/09/15عبلوي رشيدة 19704S)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: مديونةطارق بن زياد 140306116/09/81 53 04/09/12عبد الكبير براق 26024L)مزدوجمديونة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذيإقليم: مديونةالهللت 2

مولي رشيد
787132216/09/92 52 03/09/13ام ناجي 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: مديونةالحليبية 1267174104/09/02 52 11/07/11امال احبايز 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: مديونةعين الحلوف

الشق
377843317/09/90 51 06/09/17يوسف سناجي 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنملإقليم: مديونةأحمد بوكماخ

مسيك
725603116/09/92 50 02/09/16رزقي عبد اللطيف 01806M)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: مديونةأحمد بوكماخ

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
764738316/09/91 50 02/09/16م مستعين 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنملإقليم: مديونةالفارابي

مسيك
1046775316/09/96 50 10/11/16رشيد الشاطيبي 01806M)مزدوجسباتة )المقاطعة
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: مديونةأحمد بوكماخ

البرنوصي
1046850316/09/96 50 06/10/16رشيد أخياط 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي إقليم: مديونة م عابد الجابري

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
58457116/09/94 46 06/09/17عثمان سيام 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين ابن ثابتإقليم: مديونةابن رشيق

السبع الحي الم
89219116/09/95 46 07/09/17مصطفى  الدردوري 01594G الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: مديونةالحليبية

مسيك
707562116/09/92 46 06/09/17علي غلن 01809R)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: مديونةالحلحال

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
719699316/09/92 46 06/09/17عبد الواحد التيولي 01814

W

مزدوجسباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: مديونةالحليبية

الشق
725390716/09/92 46 06/09/17خليد اسملي 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: مديونةاولد الحارثإقليم: مديونةالحليبية 734850116/09/93 46 06/09/17عبد العزيز البوهالي 01728Cمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: مديونةعين الحلوف

مسيك
742072116/09/93 46 06/09/17بوشعيب سمير 01823F)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربيإقليم: مديونةابن حزم

السبع الحي الم
1046417116/09/96 46 06/09/17فوزي ببخوتي 01595H الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين ابن ثابتإقليم: مديونةابن حزم

السبع الحي الم
1117059316/09/97 46 06/09/17عفيفة المستقيم 01594G الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: مديونة م عابد الجابري

مولي رشيد
1548479124/11/08 46 04/09/12رشيدة صخير 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

مسيك
1399373107/09/05 44 04/09/12حورية بن دحو 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: مديونةالبقاقشة

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
89495116/09/95 42 الحسين شمس الدين 

الدريسي

06/09/17 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: مديونةابن باجة 724057116/09/92 42 02/09/16إلتحاق بالزوجةبهلن م 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: مديونةم البارودي

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1113821116/09/97 42 05/09/11الكانوني امينة 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: مديونةمرشيش

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1158086116/09/99 42 05/09/11مفتاح رشيدة 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: مديونةمرشيش

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1264960104/09/02 42 05/09/11جميلة بونيت 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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المدرسة البتدائية إخوان إقليم: مديونةتيط مليل

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
288262216/09/86 40 02/09/16عبد الفتاح شهاب 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مديونة م عابد الجابري

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
378600117/09/90 40 03/09/13احمد الفند ق 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن بسامإقليم: مديونةالفارابي

السبع الحي الم
1046729316/09/96 40 12/10/16خالد بيجا 01571G)مزدوجالحي المي )المقاطعة

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: مديونةالقاضي عياض 1264338104/09/02 40 02/09/15ليلى بلحارتي 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية عمر بن إقليم: مديونةالفارابي

عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1263843104/09/02 38 13/02/17اعنيبة خديجة 01831P)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين رحال المسكينيإقليم: مديونة م الوديع

السبع الحي الم
1368341107/09/04 38 04/09/12إلتحاق بالزوجكلثوم فائق 01591D الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الواقديإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

السبع الحي الم
1400524207/09/05 38 04/09/12إلتحاق بالزوجايمان لحمامي 01596J الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين المانإقليم: مديونة م الوديع

السبع الحي الم
1400878307/09/05 38 04/09/12إلتحاق بالزوجهدى رشدي 22962H الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: مديونةم 11 يناير 1044876116/09/96 37 06/09/17نجاة الدموني 26024L)مزدوجمديونة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

مسيك
383099117/09/90 36 04/09/12عدنان جمال 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية جمال إقليم: مديونةالبقاقشة

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
390936117/09/90 36 04/09/12طامو حمزي 01829M)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويإقليم: مديونةابن رشيق

البرنوصي
762850216/09/91 36 07/09/17فاطمة الزهاري 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1118979116/09/98 36 06/09/17عزيز حجوبي 24174A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: مديونة م عابد الجابري

مسيك
1157102116/09/99 36 04/09/12لطيفة مهطاط 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: سطاتمركزية الخزازرةإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 1158180116/09/99 36 06/09/17احمد حطام 14083Gمزدوجلخزازرة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمنإقليم: مديونةم البارودي

البرنوصي
1177360106/09/00 36 04/09/12فاطمة حومان 21156V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: مديونةالحليبية

الجديدة

إقليم: برشيد 1237560106/09/01 36 04/09/12سناء احتيتاش 25685T)مزدوجالدروة )البلدية
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إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: مديونةم البارودي 1239161106/09/01 36 04/09/12نورة رتبي 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: مديونةالحلحال

المنصور

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1263948104/09/02 36 04/09/12مريم اسكور 01691M سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: مديونةم البارودي

السبع الحي الم
1307802205/09/03 36 04/09/12بشرى ماغري 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة: الميةابن حبوسإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 1368195207/09/04 36 03/09/13إلتحاق بالزوجأمال بنعبو 01896K)مزدوجالمية )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشامإقليم: مديونةم البارودي

البرنوصي
1368835107/09/04 36 04/09/12سعيدة ازنيدة 26796A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين غزةإقليم: مديونةالحلحال

السبع الحي الم
1400341207/09/05 36 04/09/12ابتسام جمال 25383P)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

الحسن المريني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1400571207/09/05 36 04/09/12مقبول أسماء 01766U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصرإقليم: مديونةم البارودي

البرنوصي
1405336105/09/07 36 04/09/12صباح الناصري 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مديونةالحلحال

الحسن المريني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1548486124/11/08 36 04/09/12ربيعه  سا مري 01766U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: مديونةأبي بكر الصديق

المنصور

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
62706116/09/95 34 02/09/14الطاهر حافظ 01691M سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مديونةالحلحال

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
378587317/09/90 34 02/09/14مختاري م 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: مديونةأبي بكر الصديق

مولي رشيد
378798217/09/90 34 02/09/14نور الدين فكري 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م البارودي إقليم: مديونةالفارابي

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
174887121/09/83 31 03/09/13إلتحاق بالزوجةم البرهمي 01500E)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: مديونةسيدي ابراهيم

مولي رشيد
769116516/09/91 31 02/09/15خليد التاودي 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: مديونةأبي بكر الصديق

مسيك
258842116/09/85 30 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبدالكريم حميد 01809R)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: مديونةمرشيش

بنت الحسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
379427317/09/90 30 03/09/13قاسم الرضواني 01782L سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: مديونةالميرة لل خديجة

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
723989716/09/92 30 04/09/13خالد أومليل 01814

W

مزدوجسباتة )المقاطعة(
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المدرسة البتدائية م إقليم: مديونةالحليبية

الحداوي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
776062116/09/91 30 03/09/13لحسن صغير 01832R)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

   المدرسة البتدائية لل إقليم: مديونةالفارابي

مريم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1046999216/09/96 30 10/09/13سعيد زهري 01777F سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مديونةمرشيش

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1405222105/09/07 30 03/09/13شوقار مريم 01824G)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: مديونةم عبده 1407594105/09/08 30 19/11/15ازعيطر زهيرة 19704S)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديقإقليم: مديونةمليكة الفاسي

السبع الحي الم
63031116/09/95 28 02/09/15كفاوي فاطمة 01581T)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

مسيك
335961116/09/88 28 02/09/15أحمد بنورك 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

   المدرسة البتدائية لل إقليم: مديونةالحليبية

مريم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
355640216/09/89 28 02/09/15السعدية ادويش 01777F سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: مديونةالحليبية 706514225/09/92 28 02/09/15أحمد منضور 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: مديونةالقاضي عياض

البرنوصي
725014116/09/92 28 02/09/15سعيد هلل البلغيتي 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجدإقليم: مديونةالحليبية

مولي رشيد
725304116/09/92 28 02/09/15الحسين صمود 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: مديونة م عابد الجابري

الفاسي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
749272216/09/93 28 20/11/15عائشة دهنون 01783M)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مديونةعبد الله المصدق

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
775346116/09/91 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةمروان عادل 01799E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 1120040216/09/98 28 02/09/14اقرر مريم 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسليإقليم: مديونةم البارودي

مولي رشيد
1046051116/09/96 27 02/09/14إلتحاق بالزوجةم صبري 01794Z)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويإقليم: مديونةم 11 يناير

البرنوصي
1267823104/09/02 27 27/02/17لبحيح م 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المام مسلمإقليم: مديونةاولد حادة

السبع الحي الم
740752116/09/93 26 06/09/17هشام خليد 01584

W

مزدوجالحي المي )المقاطعة(

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مديونةالبقاقشة

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1045974116/09/96 26 06/09/17عبدالغني حضاري 01824G)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: مديونةالشياظمة 1368169107/09/04 25 11/09/15فاطمة بعزي 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

إقليم: مديونةسيدي مسعودإقليم: مديونةالفارابي 1399996107/09/05 25 02/09/14إلتحاق بالزوجاليساعي هاجر 01734Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائيةإقليم: مديونةأبي بكر الصديق

مرس السلطان
58825216/09/94 24 02/09/14للة هيبة الدناوي 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية عزيز إقليم: مديونةالفاسين الغربية

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1235959206/09/01 24 02/10/15إلتحاق بالزوجحنان العمري 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: مديونةسيدي مسعود 1263591104/09/02 24 02/09/15ايت سيدي احماد حياة 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية عزيز إقليم: مديونةعبد الله المصدق

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1306285105/09/03 24 02/09/14مـلـيـكـة بـومـهــدي 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةأبي بكر الصديق

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1404016105/09/07 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبدا شقيق 19713B سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين عمر بن الخطابإقليم: مديونةابن باجة

السبع الحي الم
380131717/09/90 22 02/09/16مجيد امبارك 01569E)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكويرةإقليم: مديونة م عابد الجابري

مولي رشيد
1269636518/09/02 22 17/10/16خديجة تبات 01769X سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: مديونةمليكة الفاسي

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1308293605/09/03 22 11/09/15رجاء غوردماني 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: النواصرم. التضامنإقليم: مديونة م عابد الجابري 1911543201/01/17 22 06/09/16يوسف الدرزي 22669P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: مديونةالهللت 1 1912571301/01/17 22 06/09/16رشيدة  مهيدوبر 26620Jمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: مديونةم البارودي

الجديدة

إقليم: برشيد 1912964201/01/17 22 فاطمة الرهراء 

التوزر

06/09/16 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعات عين طارق بن زيادإقليم: مديونةطارق بن زياد

السبع الحي الم
1117175116/09/97 21 02/09/15سعيد تاغي 01572H)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية موسى بن إقليم: مديونةمليكة الفاسي

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
737790116/09/93 20 02/09/15إلتحاق بالزوجةبوخورص عبد العزيز 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1238548113/09/01 19 02/09/15إلتحاق بالزوجةموفليح سمير 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المام مسلمإقليم: مديونةاولد حادة

السبع الحي الم
743519116/09/93 18 02/09/15لحسن متنبي 01584

W

مزدوجالحي المي )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: مديونة م الوديع

السبع الحي الم
745643616/09/93 18 14/10/15غيثة الغيلني 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية م عابد إقليم: مديونةالقاضي عياض

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
768269116/09/91 18 02/09/15المصطفى الزناسني 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: مديونةالبقاقشة

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1121065216/09/98 18 02/09/15نزهة بل الخالة 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: مديونةالقاضي عياض 1119066216/09/98 16 الحميدي الدريسي 

هشام

06/09/17 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: مديونةالقاضي عياض 1234574106/09/01 16 06/09/17عزيزي رشيد 19704S)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر

السبع الحي الم
1405401105/09/07 16 06/09/17إيمان احليبة 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: مديونةابن رشيق

السبع الحي الم
1548817802/09/09 16 07/09/17العروصي لطيفة 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مديونةم عبده

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1550463101/01/10 16 06/09/17فيطور زكرياء 01626S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عزيز إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1683708704/09/12 16 06/09/17أسماء لخويل 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصرإقليم: مديونةمليكة الفاسي

مولي رشيد
1718910103/09/13 16 واحـــــــمان 

محمـــــــــد

06/09/17 26899M)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة: الرباطبلل بن رباحإقليم: مديونةم 11 يناير 1912763201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم رابسي 18529P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسليإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

مولي رشيد
1583914105/09/11 13 02/09/16إلتحاق بالزوجأسماء كراب 01794Z)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمإقليم: مديونةالفارابي

تمارة
1720876102/09/14 13 06/09/17إلتحاق بالزوجفاهيم سعاد 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه 1911215101/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجلوبنى بلحمامة 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: مديونةعين الحلوفإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 1911000401/01/17 12  أيت الحاج الحسن 

نعيمة

06/09/16 01842Bمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: مديونةتيط مليل

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1911228101/01/17 12 06/09/16إنصاف بنحمو 25772M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 1911627201/01/17 12 06/09/16نسرين البدوي 07791Tمزدوجزيايدة
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إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 1912525101/01/17 12 06/09/16سناء مصلوح 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة: الميةسيدي العربيإقليم: مديونةأنوال 14039731001/01/02 9 06/09/17مروان عبة 07835Rمزدوجسيدي موسى بن علي

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيسإقليم: مديونةالميرة لل خديجة

البيضاء أنفا
1720828102/09/14 9 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى الصافي 01420T)مزدوجأنفا )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: مديونةعين الحلوف

الحداوي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1721386302/09/14 9 06/09/17ملوك ايمان 01832R)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بناتإقليم: مديونةعين الحلوف

البيضاء أنفا
1753625102/09/15 9 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة  رشيد 01417P)مزدوجأنفا )المقاطعة

إقليم: مديونةأنوالإقليم: مديونةالشياظمة 1154016116/09/99 7 06/09/17حنان ازامي 21254Bمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدةإقليم: مديونةم عبده

البرنوصي
1119068216/09/98 6 06/09/17زيد صفية 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدةإقليم: مديونةم عبده

البرنوصي
1120857216/09/98 6 06/09/17حدوي فريد 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية الرافعيإقليم: مديونةم عبده

مسيك
1307093116/09/03 6 06/09/17السايح حنان 01819B)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: مديونةابن الروميإقليم: مديونةمرشيش 1308383105/09/03 6 06/09/17فدوى صواب 26832P)مزدوجمديونة )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: مديونةابن الرومي

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1584158105/09/11 6 06/09/17جوبي سعيدة 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1584999105/09/11 6 06/09/17زنرتي فاطمة 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر

مولي رشيد
1717281103/09/13 6 فاطمة الزهراء 

بودحيم

06/09/17 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: مديونةم 11 يناير 1752795102/09/15 21 02/09/15عبد الواحدالوابي 07309U)المازيغيةبني ملل )البلدية

إقليم: الحوزمدرسة القيروانإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 1751944102/09/15 18 02/09/15ايت لحساين ابراهيم 25429P)المازيغيةتحناوت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقعمالة: الميةسيدي موسى بن علي

تمارة
288518116/09/86 195 21/09/90أقدمية 20 سنةمصطفى عتاق 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 746330116/09/93 177 16/09/93أقدمية 20 سنةفاطمة الكريني 07717M)مزدوجبنسليمان )البلدية
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عمالة: الميةابن زيدونعمالة: الميةام الرايات 354403116/09/89 172 16/09/94إلتحاق بالزوجةعبد الهادي مومين 01901R)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الميةابن زيدونعمالة: الميةالحسنية 947644117/09/79 166 30/09/85أقدمية 20 سنةثائب الزهرة 01901R)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الميةابن زيدونعمالة: الميةالشلل 335846116/09/88 153 01/10/96أقدمية 20 سنةخالد ابرومي 01901R)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةام الرايات 334044216/09/88 145 10/09/00أقدمية 12 سنةخملش عبد النبي 25731Tمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمةعمالة: الميةسيدي موسى بن علي

البرنوصي
706438116/09/92 144 16/09/99إلتحاق بالزوجةأحمد أزريضا 24941J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الميةاولد حميمون 2عمالة: الميةسهام 2 380062117/09/90 136 17/09/92أقدمية 20 سنةخديجة خليفة 24456G)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الميةالغزاليعمالة: الميةسهام 1 383252117/09/90 136 17/09/92إلتحاق بالزوجتورية مجدول 01895J)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية الحي عمالة: الميةسهام 1

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
744271116/09/93 117 16/09/97إلتحاق بالزوجزهرة ثابت 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةالزرقطوني 776065116/09/91 108 09/09/15أقدمية 12 سنةرشيد البطشي 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة: الميةالشللعمالة: الميةعبد الواحد المراكشي 165667116/09/82 96 06/09/17عبد الكريم الكرومي 01740Rمزدوجالشللت

عمالة: الميةالحسنيةعمالة: الميةسهام 1 56081216/09/94 74 11/11/08إلتحاق بالزوجهند بنعبد الملك 01882V)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الميةادريس لحريزيعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 1159091116/09/99 54 05/09/11إلتحاق بالزوجكريمة مبرور 26616Eمزدوجبني يخلف

عمالة: الميةادريس لحريزيعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 63183116/09/95 53 05/09/11إلتحاق بالزوجبهيجة خياطي 26616Eمزدوجبني يخلف

عمالة: الميةالخنساءعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 1268654204/09/02 53 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم النعايمي 01889C)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف عمالة: الميةالرازي

بن تاشفين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
54772116/09/94 52 05/09/11المصطفى بومشكة 01692N سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين غزةعمالة: الميةسهام 1

السبع الحي الم
764654416/09/91 50 02/09/16م هيلني 25383P)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية موسى بن عمالة: الميةالغزالي

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1046423216/09/96 50 11/10/16الحيمر الحسن 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 1266494404/09/02 47 05/09/12جمعة الناني 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي إسماعيل عمالة: الميةالزرقطوني

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
62656116/09/95 46 06/09/17عبد الحكيم مهاصر 01528K مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةالفتح 706583116/09/92 46 06/09/17اسماعيل شريفي 25731Tمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنةعمالة: الميةسهام 1

البرنوصي
764607116/09/91 46 07/09/17لحسن بوماتي 01621L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة مولي إسماعيل عمالة: الميةالزرقطوني

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1175785106/09/00 46 06/09/17مريم فؤاد 01528K مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةالبرادعة 1266459112/09/02 46 06/09/17زهرة اليقين 20013Cمزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةام الرايات 1175090406/09/00 45 03/09/13هشام عناب 25731Tمزدوجبني يخلف

المدرسة البتدائية موسى بن عمالة: الميةالغزالي

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1307573216/09/03 44 06/09/17خضراوي حليمة 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الميةالزرقطونيعمالة: الميةالفتح 742174116/09/93 43 02/09/16إلتحاق بالزوجةم الفا رسي 26620Jمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية الحي عمالة: الميةالرازي

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
776685216/09/91 42 05/09/11مليكة  بوزرار 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية صفي عمالة: الميةسهام 1

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1155111116/09/99 42 06/09/12إلتحاق بالزوجنسرين ابوحمزة 01706D سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد عمالة: الميةللخديجة

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
89299216/09/95 40 02/09/16سماع عبد الفتاح 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحي عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
379347717/09/90 40 02/09/14سميرة بوتفلة 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةالنسيمعمالة: الميةالفتح 1044822116/09/96 35 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان قاصد 26900N)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية صفي عمالة: الميةالرازي

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
351291116/09/89 32 10/09/15إلتحاق بالزوجعمران ليلى 01706D سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةحي المسجدعمالة: الميةالرازي 707560316/09/92 30 03/09/13كورماج الشرقي 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة: الميةالزرقطونيعمالة: الميةالفتح 237906117/09/84 22 02/09/16م فوزي 26620Jمزدوجالشللت
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عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيعمالة: الميةللخديجة

السبع الحي الم
1239568504/09/01 18 02/09/15تائب نزهة 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة: الميةحي المسجدعمالة: الميةسهام 2 1306038316/09/03 18 02/09/15سعاد بنضاوية 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة: الميةالرازيعمالة: الميةاولد معزة 1548823102/09/09 18 02/09/15احسان المودني 21255Cمزدوجالشللت

عمالة: الرباطم الرازيعمالة: الميةام الرايات 1912327101/01/17 17 06/09/16إلتحاق بالزوجإلهام خيميمي 01070M يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةالزرقطونيعمالة: الميةالصفا 1681235101/01/12 16 06/09/17فناني عبد الصمد 26620Jمزدوجالشللت

عمالة: الميةام البنينعمالة: الميةسيدي العربي 1912088301/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجزينب الغمازي 26368Kمزدوجبني يخلف

عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الميةالزرقطوني 1911712101/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم الجكاني 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة م بلكبيرعمالة: الميةسيدي العربي 1912806201/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجإيمان الرفاعي 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الميةللخديجةعمالة: الميةسهام 1 1180961106/09/00 6 07/09/17اسماء  زيان 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الجديدةإقليم: النواصرم. الشيخ العايدي 172246115/10/82 203 20/10/87أقدمية 20 سنةفوزي عمران 14035E)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات عين الجاحظإقليم: النواصرم.م اولد عزوز

السبع الحي الم
987931114/12/93 175 14/12/93أقدمية 20 سنةزهية حايل 01579R)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين النارةإقليم: النواصرم. بوسكورة

الشق
853719116/09/83 166 16/09/87أقدمية 20 سنةزهراء أوماني 18121

W

مزدوجعين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصريإقليم: النواصرم. ابن تاشفين

الحسني
239109117/09/84 151 05/09/11أقدمية 20 سنةمصطفى داكي 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار المام مالكإقليم: النواصرم.م دار بوعزة

البيضاء أنفا
863722216/09/85 151 21/09/91أقدمية 20 سنةبلم مليكة 01442S)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزيإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
216832116/09/85 147 16/09/96أقدمية 20 سنةالسوبي عبد الكريم 18149B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي المام عليإقليم: النواصرم.م دار الشيخ

الحسني
1153966116/09/99 141 16/09/99أقدمية 12 سنةجميلة الزين 20020K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الحدائقإقليم: النواصرم.م دار الشيخ

الحسني
1153995116/09/99 141 16/09/99أقدمية 12 سنةفرح الباقوري 23326D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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المدرسة البتدائية حليمة إقليم: النواصرم. البرار

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
269919116/09/85 135 17/09/02أقدمية 12 سنةعبد الكريم خيرات 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيسإقليم: النواصرم.م دار بوعزة

البيضاء أنفا
775257116/09/91 131 16/09/01أقدمية 12 سنةفاطمة الواعي 01420T)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الحدائقإقليم: النواصرم.م دار بوعزة

الحسني
1237100106/09/01 129 06/09/01أقدمية 12 سنةغيلن نزهة 23326D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي إسماعيل إقليم: النواصرم.م اولد عزوز

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1044588116/09/96 127 12/09/01أقدمية 12 سنةسميرة عزيزي 01528K مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين بشار بن بردإقليم: النواصرم. اولد القاضي

الشق
239731117/09/84 126 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الرحيم حبرشال 18124Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازنإقليم: النواصرم. البوهالي مستور

البيضاء أنفا
1154006316/09/99 125 16/09/99أقدمية 12 سنةحنان سعيد 01406C)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الزرقطونيإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

البيضاء أنفا
887215116/09/87 124 09/09/10أقدمية 20 سنةكريمي ليلى 01422V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: النواصرم. ابن تاشفينإقليم: النواصرم.م دار بوعزة 851373116/09/82 121 16/09/00أقدمية 12 سنةزينب الكحلوي 25234C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي النبعاثإقليم: النواصرم. ابن تاشفين

الحسني
354798416/09/89 120 05/09/11أقدمية 12 سنةجمال نيل 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة جميلة القيروانية إقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1235752206/09/01 110 06/09/01أقدمية 12 سنةالدرموني نجاة 01539X مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
140452116/09/81 104 05/09/11بن اليسار حسن 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم. عبد ا كنونإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 1117009116/09/97 96 17/10/02أقدمية 12 سنةميارة سعاد 26462M)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية وادي إقليم: النواصرم. ابن طفيل

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
390986117/09/90 94 فـــاطمــــة  

كــــــــــــلم

05/09/12 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي المام عليإقليم: النواصرم. الرحمة

الحسني
1113955116/09/97 90 11/10/03أقدمية 12 سنةرشيدة ابحايري 20020K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. موسى بن نصير

الحسني
707961116/09/92 87 06/09/06أقدمية 12 سنةالمصطفى إمغري 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسيإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحسني
1153745116/09/99 84 05/09/11الواعي هدى 26820B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البنايإقليم: النواصرم. اولد عبو

الحسني
1155439216/09/99 84 03/10/06أقدمية 12 سنةفاطمة وحمان 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

491



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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عمالة مقاطعة الحي معاد ابن جبلإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

الحسني
1239848106/09/01 83 ســنــاء زيـــن 

الـــديـــــن

17/09/07 18566E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين الوحدةإقليم: النواصرم. ابن طفيل

الشق
738793716/09/93 82 02/09/16حـــســـن  حـــامــــي 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: النواصرم. البرار

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1174770106/09/00 82 06/09/06إلتحاق بالزوجفايز السعدية 01624P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: النواصرم. م الوديع 1179217106/09/00 80 04/09/12الحسني أسماء 18173C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات عين مولي إدريس الولإقليم: النواصرم. البرار

السبع الحي الم
1157472116/09/99 79 06/09/06إلتحاق بالزوجبعلي خديجة 01586Y الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الخطل بنينإقليم: النواصرم. عمر بن عبد العزيز

الحسني
349033116/09/89 78 02/09/14أمينة المهدي 18147Z الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين المتنبيإقليم: النواصرم. المام البخاري

الشق
1121837216/09/98 78 28/09/06أقدمية 12 سنةفاطمة بلعربي 18161P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين م البقالإقليم: النواصرم.م دار الشيخ

الشق
1307263113/09/03 78 03/11/08إلتحاق بالزوجسعيدة حداد 18118T)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة مولي إسماعيل إقليم: النواصرم. البرار

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1175198106/09/00 77 غـــزلن  بــن 

الـــدارمــــة
06/09/06إلتحاق بالزوج 01528K مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزيإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني
238893117/09/84 76 13/09/10إلتحاق بالزوجةم الخنبوبي 18149B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين ابن عاشرإقليم: النواصرم. البرار

الشق
383762317/09/90 76 06/09/06إلتحاق بالزوجالزعيم سومية 18122X)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: النواصرم. ابن خلدون

الشق
740776116/09/93 75 13/09/10إلتحاق بالزوجةعثمان أركيب 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: النواصرم. مطار النواصرإقليم: النواصرم. البكيريين 1120380116/09/98 74 06/09/06أقدمية 12 سنةالمودن وفاء 18169Y)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

الحسني
1153984116/09/99 74 20/03/17نــورة جـفـان 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: النواصرم. م القري

الشق
1235800106/09/01 74 06/03/15نعيمة الدويدي 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الواقديإقليم: النواصرم. اولد احمد

السبع الحي الم
1239816106/09/01 74 18/09/06إلتحاق بالزوجالزرغيلي حفصة 01596J الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
383280217/09/90 72 25/09/16خديجة رقيق 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بناتإقليم: النواصرم. التضامن

البيضاء أنفا
1175407606/09/00 72 06/09/06أقدمية 12 سنةنوال دارغم 01414L)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهارإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

البرنوصي
1237894113/09/01 72 خــديـجـــة  

خــويـــلــــي

02/09/15 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي توبقالإقليم: النواصرم. ابن خلدون

الحسني
378315117/09/90 71 01/10/09إلتحاق بالزوجوفاء العناني 21557F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: النواصرم. التضامن

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
383050117/09/90 70 12/12/07عائشة ملحقش 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الشيخ الخليلإقليم: النواصرم. ابن العميد

البيضاء أنفا
1268980104/09/02 67 02/09/16إلتحاق بالزوجوكساكا  فاطمة 01453D)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

إقليم: النواصرم. السكومإقليم: النواصرم. رحال المسكيني 1175899114/09/00 64 02/09/16ابتسام اصمر 21989A)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدةإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

الشق
718193716/09/92 61 29/09/11عبد ا  فكير 18134K)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار البشيري بنينإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا
1265512104/09/02 61 06/09/11إلتحاق بالزوجالعبدلوي لبنى 01448Y)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

المدرسة البتدائية حمان إقليم: النواصرم. ابن طفيل

الفطواكي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
317806116/09/88 58 عـــائــشــة 

المـرشـيـش

06/09/11 01825H)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الوحدةإقليم: النواصرم. م القري

الشق
1113737416/09/97 58 27/02/15خديجة تيشيوي 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاويإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحسني
1179478206/09/00 56 نـســريـــن 

الـمــــروانـــي

04/09/12 25766F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الزرقطونيإقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

البيضاء أنفا
1269444418/09/02 56 03/09/13إلتحاق بالزوجنزهة سني 01422V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الحدائقإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
1174462113/09/00 54 16/11/16إلتحاق بالزوجفـــــدوى  الفـضـيـلـي 23326D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الشيخ الخليلإقليم: النواصرم. المام البخاري

البيضاء أنفا
1047546216/09/96 52 12/09/11إلتحاق بالزوجمحجوبة حوتا 01453D)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي عبد ا ابن ياسينإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحسني
1175018106/09/00 52 04/09/12إلهام أمدا 18144

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاويإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء

الحسني
1179834106/09/00 52 02/09/14جــمـيـلــة  حـمـــدان 25766F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي النبعاثإقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

الحسني
1235240106/09/01 52 02/09/14بويه وفاء 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة عين المام البخاريإقليم: النواصرم. اولد مالك

الشق
349059216/09/89 50 20/09/10إلتحاق بالزوجاومغار خديجة 18136M)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني

الحسني
886791116/09/87 50 06/09/17امينة بنهراك 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: النواصرم. رحال المسكيني

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1047244216/09/96 50 06/10/16خالد التماني 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

المدرسة البتدائية مولي إقليم: النواصر

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1179545106/09/00 50 لــــل وفـــاء  

مــزيـــــــال
02/09/16إلتحاق بالزوج 01827K)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينإقليم: النواصرم.م الزاوية 238444517/09/84 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد القادر الكرني 18638H)مزدوجبرشيد )البلدية

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: النواصرم. لحفاية

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
57562116/09/94 46 06/09/17عبد المجيد صدوقي 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1إقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
89507416/09/95 46 06/09/17عبد المجيد ياسمو 25554A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين المتنبيإقليم: النواصرم. ابن خلدون

الشق
205067221/09/83 46 04/09/12خاديري عبد ا 18161P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: النواصرم. بوسكورة

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
316456116/09/88 46 06/09/17م باهي 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1إقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
743691616/09/93 46 06/09/17عبد ا العزري 25554A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
1237615106/09/01 46 20/10/16آمال  جبران 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني

تمارة
1406431305/09/08 46 10/09/15ايمان بالكراب 01347Nمزدوجصباح

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: النواصرم. السكوم

الشق
1047183116/09/96 45 05/12/16إلتحاق بالزوجةحسن البكوري 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي السلم1إقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني
1236939106/09/01 45 02/09/11إلتحاق بالزوجحنان  فاضل 25553Z الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيدإقليم: النواصرم. ابن خلدون

الحسني
355734216/09/89 44 02/09/15   كمالو الز هر ة 18139R الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنملإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

مسيك
1118865216/09/98 43 06/09/12خديجة امزغال 01806M)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازنإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

البيضاء أنفا
724129216/09/92 42 24/09/11بشرى   الغوزي 01406C)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

494



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصرم. اولد احمد 1045830116/09/96 42 16/01/12حفيظة عراصي 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائيةإقليم: النواصرم. 6 نونبر

مرس السلطان
1154023116/09/99 42 06/09/17سومية رفيق 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقيإقليم: النواصرم. م مجيد

البيضاء أنفا
57482116/09/94 40 12/01/17علي الفروخي 01408E)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البنايإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

الحسني
861922221/09/83 40 02/09/16فريدة  بشراوي 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الكواكبيإقليم: النواصرم. اولد الشيخ

السبع الحي الم
1580214102/09/10 40 03/09/13لمياء شعراوي 01614D)مزدوجعين السبع )المقاطعة

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعات الدار أبو شعيب الدكالي بناتإقليم: النواصر

البيضاء أنفا
1114520116/09/97 38 03/11/15إلتحاق بالزوجبالهاشمي حسنة 01404A)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم. ابن سينا

الحسني
1172943106/09/00 38 06/09/17اسماعيل بنو 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين الدارسةإقليم: النواصرم. ابن خلدون

الشق
1236640506/09/01 38 12/09/12إلتحاق بالزوجالزهراء المومني 18137N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الخطل بنينإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
1266954104/09/02 38 02/09/14حافض حنان 18147Z الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 1267445104/09/02 38 06/09/17فاطمة الزهراء جردي 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعودإقليم: النواصرم. ابن خلدون

الشق
1306008105/09/03 38 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان بلحبيب 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: النواصرم. 11 يناير

الشق
1308519105/09/03 38 11/09/15إلتحاق بالزوجسمية تازي 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة معاوية بن أبي إقليم: النواصرم. حمان الفطواكي

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1113920116/09/97 36 01/09/15عبدالكريم الحضري 01511S)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البنايإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
1119097216/09/98 36 04/09/12عيثة بوحمام 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي علل بن عبد اإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
1120806116/09/98 36 04/09/12الزمراني حسنى 26385D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أم الربيعإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

الحسني
1237062206/09/01 36 02/09/14سليمة فنين 18154G الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديقإقليم: النواصرم.م  العيون

السبع الحي الم
383640217/09/90 35 04/09/13شعيب جميلة 01581T)مزدوجالحي المي )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

الحسني
774101116/09/91 34 02/09/14الداودي رياض 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء

الحسني
1113947116/09/97 34 06/09/17رجاء دهبان 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي توبقالإقليم: النواصرم. م عابد الجابري

الحسني
89151116/09/95 32 03/09/13إلتحاق بالزوجةادريس الراضي 21557F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن البيطارإقليم: النواصرم. حسن صفي الدين

البيضاء أنفا
1115197116/09/97 32 03/09/13إلتحاق بالزوجالعدناني فاطمة 01421U)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي المام عليإقليم: النواصرم. م عابد الجابري

الحسني
1234572306/09/01 32 03/09/13إلتحاق بالزوجهاجر عزيز الوزاني 20020K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: النواصرم. رمل لهلل 1239924506/09/01 32 06/09/17م زناوي 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بللإقليم: النواصرم. م مجيد

مولي رشيد
1265607204/09/02 32 27/10/15إلتحاق بالزوجفاطمة العمراني 01784N)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أم الربيعإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

الحسني
1308577205/09/03 32 28/04/15حنان يوسفي 18154G الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن تيميةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

مولي رشيد
1368518107/09/04 32 06/09/17كريمة جمزاوي 01770Y سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني
1368811107/09/04 32 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة الزمراني 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةسهام 2إقليم: النواصرم. م الوديع 1400453407/09/05 32 06/09/17كحيلة فاطمة الزهراء 01717R)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني
1407332105/09/08 32 03/12/15إلتحاق بالزوجفتيحة لمنور 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين الوحدةإقليم: النواصرم. السكوم

الشق
1265800212/09/02 31 03/09/13إلتحاق بالزوجةحسن البوزياني 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. الحاج الطيبي 64234116/09/95 30 03/09/13خالد لعكاك 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

مدرسة المزرعة بنات إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
240256217/09/84 30 03/09/13رزوق عبد الرحمان 01530M مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
771838116/09/91 30 03/09/13المصطفى حمداني 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الموحدينإقليم: النواصرم. 11 يناير

السبع الحي الم
1265677104/09/02 30 20/04/15إلتحاق بالزوجفتيحة العيار 01592E الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني
1269913112/09/02 30 03/09/13مريم زكي 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. المواطنة 1367110116/09/04 30 03/09/13بشرى أرضوني 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: النواصرم. البوزانيين

البيضاء

إقليم: برشيد 1400512807/09/05 30 06/09/17خديجة لمنور 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن حمديسإقليم: النواصرم. 11 يناير

الحسني
1400935207/09/05 30 10/09/15سومية سكيل 18145X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مديونةعبد الله المصدقإقليم: النواصرم. البكيريين 1402038106/09/06 30 زينب البركي 

الدريسي

03/09/13 24694R)مزدوجالهراويين )البلدية

إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم.م دار الضمانة 1404084105/09/07 30 04/09/13او بعلي سمية 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: الرباطعقبة بن نافعإقليم: النواصرم.م المعاريف 1400922207/09/05 29 02/09/14إلتحاق بالزوجسوسن  السعيدي 01055

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الدريسية البتدائيةإقليم: النواصرم. المواطنة

مرس السلطان
1401558106/09/06 29 09/12/14إلتحاق بالزوجأسية زغلول 01506L)مزدوجالفداء )المقاطعة

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

المدرسة البتدائية إقليم: النواصر

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
211095216/09/85 28 02/09/15أحمد لكحل 24174A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي النبعاثإقليم: النواصرم. 11 يناير

الحسني
316258216/09/88 28 02/09/15عبدالعزيز ابو معد 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أم الربيعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني
1267386704/09/02 28 01/09/15عزيز جعفري 18154G الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: النواصرم. ابن طفيل

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1368132107/09/04 28 06/09/17عزيز باهي 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: إفرانعين الحنوشإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 1401737106/09/06 28 03/09/14كريمة غازي 10688Sمزدوجتيزكيت

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

الحسني
1405600205/09/07 28 02/09/14احلم توتي 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعودإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء

الشق
1046478116/09/96 27 25/11/16إلتحاق بالزوجةخاديري مصطفى 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: النواصرم. ابن سينا

الحسني
378400117/09/90 26 02/09/16ابراهيم مدغنة 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم. التضامنإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 1235036406/09/01 26 06/09/17م بنزينب 22669P)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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ت.التعيين 
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عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيدإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
1305975116/09/03 26 02/09/14إلتحاق بالزوجغزلن بلعثمانية 18139R الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار آمنة بنت وهبإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

البيضاء أنفا
1404607305/09/07 26 20/10/16إلتحاق بالزوج السعدية الشرادي 01432F)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: النواصرم. م عابد الجابري

بلعربي العلوي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1548842202/09/09 26 02/09/14إلتحاق بالزوجأسية سليم 01775D سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الزرقطونيإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

البيضاء أنفا
1550977101/01/10 26 28/04/15إلتحاق بالزوجولهان   خديجة 01422V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: النواصرم.م دار الضمانة

مولي رشيد
1405063105/09/07 25 02/09/14إلتحاق بالزوجفاتحة احبايز 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

الحسني
775890216/09/91 24 10/09/14سميرة المطواط 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: النواصرم. م الوديع 1153935116/09/99 24 02/09/14اسمهان النبيهي 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة عين المتنبيإقليم: النواصرم. م عابد الجابري

الشق
1235696306/09/01 24 02/09/14الذهبي حسن 18161P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 1912192801/01/17 24 06/09/16مريم حرمي 12154Kمزدوجأولد عزوز

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم. زينب النفزاوية

الحسني
1239740106/09/01 22 06/09/17يوسفي مالكي سناء 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسيإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي

الحسني
1550666101/01/10 22 01/09/15جرموني رفيقة 26820B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: النواصرم.م الزاوية

البيضاء

إقليم: برشيد 1153915916/09/99 21 02/09/15مونية بن الملوع 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار عبد ا كنونإقليم: النواصرم.م اولد عزوز

البيضاء أنفا
1550150101/01/10 21 02/09/15إلتحاق بالزوجالدزاز نادية 01456G)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي المام عليإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

الحسني
59037116/09/94 20 02/09/15إلتحاق بالزوجةمصطفى ضدري 20020K الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الكرارصةإقليم: النواصرم. الشعري 1047684216/09/96 20 06/09/17أحمد سهير 14309C)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1119012816/09/98 20 06/09/17عبد العزيز عياش 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. صلح الدين اليوبي 1307367116/09/03 20 02/09/16حاتي نعيمة 18174D)مزدوجبوسكورة )البلدية
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عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء

الشق
2702451116/09/85 18 02/09/15الحمزاوي احمد 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني

الحسني
303233816/09/87 18 02/09/15المصطفى امعيري 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرتإقليم: النواصرم. م مجيد

الحسني
354461116/09/89 18 05/11/15بنشهبون فاطمة 18570J الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المنصور الذهبي إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
358818317/09/90 18 02/09/15بوخطة سومية 01512T)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم. رحال المسكيني

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
771872116/09/91 18 02/09/15الحسن رضي 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

الحسني
1179289114/09/00 18 02/09/15سهام لفقير 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي قصبة المينإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
1264286304/09/02 18 02/09/15بلعيش نبيلة 24178E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي علل بن عبد اإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

الحسني
1265490104/10/02 18 02/09/15جيهان الدباب 26385D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي توبقالإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

الحسني
1550718101/01/10 18 02/09/15خديجة راغب 21557F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية حد إقليم: النواصرم. الشعري

السوالم

إقليم: برشيد 1583973105/09/11 18 06/09/17حسناء حاجي 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصريإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
1718111103/09/13 18 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن فداق 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1إقليم: النواصرم. ابن سينا

الحسني
1153804116/09/99 16 09/01/17خديجة اداحمد 25554A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولنإقليم: النواصرم. الحاج الطيبي

البرنوصي
1265541304/09/02 16 06/09/17نعيمة العدناني 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 1269673104/09/02 16 06/09/17حسن الطيب 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 1269899104/09/02 16 06/09/17عادل زهر 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة المـــل البتدائيةإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

مرس السلطان
1308483105/09/03 16 28/12/16إلتحاق بالزوجسهام ثائق 01495Z)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي علل بن عبد اإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

الحسني
1549899401/01/10 16 02/09/16صباح بحرار 26385D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: مديونةابن باجةإقليم: النواصرم. ابن طفيل 1681099301/01/12 16 16/10/17حنان العسلوي 26687Gمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدةإقليم: النواصرم. لحفاية

البرنوصي
1718071203/09/13 16 06/09/17حياة السكوري 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدةإقليم: النواصرم. النخيل

الشق
706504216/09/92 13 02/09/16إلتحاق بالزوجةالمصطفى خلوق 18134K)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 1912072501/01/17 13 06/09/16إلتحاق بالزوجمليكة فليو 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية الرافعيإقليم: النواصرم. م مجيد

مسيك
707759316/09/92 12 02/09/16عبد الرزاق مفضال 01819B)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي قصبة المينإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
766222516/09/91 12 02/09/16المصطفى لغتيري 24178E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عبد ا ابن ياسينإقليم: النواصرم. 11 يناير

الحسني
1550606401/01/10 12 23/10/17نادية حسون 18144

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. 11 يناير 1911508101/01/17 12 06/09/16فتيحة شوقي 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الياسمينإقليم: النواصرم. 11 يناير

الحسني
1911952201/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجايمان النعامي 25555B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: النواصرم. 11 يناير 1912493201/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجسكينة محفوظ 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: النواصرم. الشعري

النواصر

إقليم: برشيد 1153780316/09/99 10 06/09/17فاطمة لعلوي 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: النواصرم.م الزاوية 1579912202/09/10 7 06/09/17اسعد فاطمة الزهراء 18172B)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدسإقليم: النواصرم. الندلس

البرنوصي
1236880106/09/01 6 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة السباعي 23765F)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن المعتز البتدائيةإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

مرس السلطان
1367367607/09/04 6 06/09/17ابتسام ديوان 01524F مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: النواصرم. الحاج الطيبي

الجديدة

إقليم: برشيد 1548810302/09/09 6 06/09/17عيماد نادية 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: النواصرم. البوزانيين

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1579703202/09/10 6 06/09/17عاطف ثرية 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية جمال إقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1582941305/09/11 6 06/09/17ازكون عبد اللطيف 01829M)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أنقرة البتدائيةإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

مرس السلطان
1584851105/09/11 6 06/09/17 سيمود بدر 01523E مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم. م القريإقليم: النواصرم. اولد مالك 1716838103/09/13 6 06/09/17زينب أجبير 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن الروميإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي

البيضاء أنفا
1720104102/09/14 6 06/09/17خالد بيرديس 01399V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: النواصرم. عبد ا كنونإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 1752102102/09/15 18 02/09/15الزهرة عزيز 26462M)المازيغيةدار بوعزة )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة الفرحإقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفي 691755116/09/80 265 16/09/80أقدمية 20 سنةعبدالهادي حافظ 14026V)مزدوجسطات )البلدية

مركزية سيدي حجاج 

القديم

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: سطات

نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
240767117/09/84 241 17/09/84أقدمية 20 سنةمصطفى أزروال 01791

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: سطات مركزية النخيلة حمرية 240818217/09/84 241 17/09/84أقدمية 20 سنةم تمسنى 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: سطاتملكو المركزية 2700491016/09/85 225 16/09/85أقدمية 20 سنةالعربي عتابن 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعة عين النارةإقليم: سطاتمركزية الكوشة

الشق
153103101/10/80 223 15/11/95أقدمية 20 سنةم   وخشو 18121

W

مزدوجعين الشق )المقاطعة(

إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سطاتملكو المركزية 203803121/09/83 219 20/09/90أقدمية 20 سنةم بناني 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية اولد عامر 240655317/09/84 217 16/09/88أقدمية 20 سنةعبد الهادي جدع 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

مركزية سيدي حجاج 

القديم

مركزية اللبنة موالين موالين إقليم: سطات

الواد

إقليم: سطات 335952116/09/88 207 16/09/88أقدمية 20 سنةادريس هاب 14484Tمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 206422216/09/83 205 17/09/90أقدمية 20 سنةم فراح 18640K)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطات مدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية اولد الرغاي 240803101/10/83 205 16/09/93أقدمية 20 سنةاحمد الكيل ني 14013F)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: مديونةسيدي مسعودإقليم: سطاتمركزية واد النعناع 288385316/09/86 205 17/09/90أقدمية 20 سنةم حلمي 01734Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية لبهالة 236355117/09/84 203 16/09/90أقدمية 20 سنةالزيتوني مدروك 14012E)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة الوحدةإقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاك 215320117/09/84 201 10/10/91أقدمية 20 سنةم المعطاوي 14046S)مزدوجبن أحمد )البلدية
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سطاتمدرسة البلديةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 393806126/11/90 195 06/12/90أقدمية 20 سنةمينة الصل 18639J)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتمركزية اولد عزوزإقليم: سطاتمركزية العونات 204021111/10/83 193 10/09/92أقدمية 20 سنةحسن شهاب 14478Lمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمركزية اولد عزوزإقليم: سطاتمركزية الكرايم 335815116/09/88 193 14/12/92أقدمية 20 سنةعباس المتمر 14478Lمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 749834216/09/93 187 16/09/93أقدمية 20 سنةالمهدي قيدي 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة الفرحإقليم: سطاتمركزية سيدي العايدي 240760117/09/84 185 16/09/98أقدمية 20 سنةالمصطفى ابو الهدى 14026V)مزدوجسطات )البلدية

عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيإقليم: سطاتمركزية زيو 383299217/09/90 183 17/09/93إلتحاق بالزوجخد يجة  تمتماوي 01883

W

مزدوجالمية )البلدية(

مركزية سيدي حجاج 

القديم

مركزية اللبنة موالين موالين إقليم: سطات

الواد

إقليم: سطات 725214116/09/92 183 16/09/92أقدمية 20 سنةنفيسة بمزاغ 14484Tمزدوجامزامزة الجنوبية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سطاتمركزية عين الخميس

السعدية

إقليم: برشيد 780949116/10/91 183 25/09/92أقدمية 20 سنةعبدالرحيم فاها 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 385767317/09/90 181 16/09/94أقدمية 20 سنةم غانمي 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطات مركزية مزورة 316316216/09/88 177 16/09/93أقدمية 20 سنةم مخليص 14025U)مزدوجسطات )البلدية

مركزية دار القايد 

التونسي

إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطات 335868216/09/88 177 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسن تفالة 14024T)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبي 391446117/09/90 177 20/09/93أقدمية 20 سنةفاطمة عبيدي 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة المام مالكإقليم: سطات مركزية مزورة 745418616/09/93 177 16/09/93أقدمية 20 سنةفاطمة الشامي 19130T)مزدوجسطات )البلدية

مركزية دار القايد 

التونسي

إقليم: سطاتمدرسة المام مالكإقليم: سطات 749407216/09/93 177 16/09/93أقدمية 20 سنةليلى اكنيكس 19130T)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة واد الدهبإقليم: سطاتمركزية الزمامرة 61852216/09/94 172 23/09/94إلتحاق بالزوجمحبوب حجيبة 14015H)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية سيدي العايدي 258584116/09/85 170 16/09/99إلتحاق بالزوجةم صافي الدين 14012E)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطات مدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية  واد برس 385752217/09/90 169 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد اللطيف غيات 14013F)مزدوجسطات )البلدية
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إقليم: خريبكةمدرسة ابن الهيثمإقليم: سطات مركزية النخيلة حمرية 707030116/09/92 169 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفى رحماوي 12016K)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد الكوسإقليم: سطاتمركزية اجبالة 740636216/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعبدا هاشم 12001U)مزدوجخريبكة )البلدية

مركزية سيدي حجاج 

القديم

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةإقليم: سطات

تمارة
775411116/09/91 169 16/09/96أقدمية 20 سنةم بوشعبوط 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة ابن بطوطةإقليم: سطاتمركزية اولد عامر 771954216/09/91 167 22/09/97أقدمية 20 سنةبوعبيد الشرقاوي 11993K)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 58212516/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةبوشعيب ناشط 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 89504316/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةم الزين العلوي 14022R)مزدوجسطات )البلدية

مركزية لحباشة بني 

خلوك

إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطات 89716116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد العزيز سابع 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمدرسة واد الدهبإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 734919316/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةحميد كويس باهي 14015H)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية خميسات الشاوية 740402116/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةسائل المصطفى 14012E)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة ابن حزمإقليم: سطاتمركزية بوكركور 749397216/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةحسن اسوال 11998R)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 205772521/09/83 161 06/09/00أقدمية 12 سنةملح عبدا 14533

W

مزدوجاولد الصغير

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريم

السعدية

إقليم: برشيد 743594116/09/93 161 16/09/98أقدمية 20 سنةحميد صميم 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 58574916/09/94 159 16/09/98أقدمية 20 سنةم حسون 14023S)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: سطاتسيدي ناصر 216745316/09/85 158 16/09/93أقدمية 20 سنةم السعيدي 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 60982116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالمصطفى بنزاوية 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 393560617/09/90 157 16/09/98أقدمية 20 سنةنوعيم م 14022R)مزدوجسطات )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سطاتمركزية اولد عتو

الرحيم بوعبيد

إقليم: برشيد 738987816/09/93 157 16/09/99أقدمية 12 سنةعبدالحق لعزيز 14036F)مزدوجبرشيد )البلدية
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مركزية اولد سعيد  بن 

علي سيد لغريب

إقليم: سطاتمدرسة ابن بسامإقليم: سطات 739168716/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الغني الزا هدي 14021P)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيبإقليم: سطات   مركزية خميس كدانة 745597116/09/93 157 22/10/98أقدمية 20 سنةم اشنيكة 25823T)مزدوجسطات )البلدية

المدرسة البتدائية أبو إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
140539101/10/80 155 16/09/99أقدمية 12 سنةم  غناج 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

 مركزية سيدي م 

برحال

إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطات 63206316/09/95 153 16/09/97أقدمية 20 سنةخديجة كبوري 14022R)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتسيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 63445116/09/95 153 20/09/99أقدمية 12 سنةاحمد حرسي 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة بئر انزرانإقليم: سطاتمركزية العونات 740477716/09/93 153 16/09/97أقدمية 20 سنةالحاج سبيل 14016J)مزدوجسطات )البلدية

عمالة: الرباطالمختار السوسيإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 740580116/09/93 153 16/09/97أقدمية 20 سنةخالد مجيد 01078

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية لحباشة بني 

خلوك

إقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيبإقليم: سطات 707530416/09/92 151 16/09/98أقدمية 20 سنةم النصر 25823T)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة طه حسينإقليم: سطاتمركزية امريزيك 734889316/09/93 151 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالخالق النفاد 12004X)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية تماسين 740775216/09/93 150 16/09/98إلتحاق بالزوجةالمصطفى قسودي 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

مركزية أجبالة أولد 

مبارك

إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: سطات 64373316/09/95 147 16/09/98أقدمية 20 سنةخليل ططوشي 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيبإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 391361117/09/90 147 16/09/98أقدمية 20 سنةالسعدية مقبول 25823T)مزدوجسطات )البلدية

عمالة: الرباطأحمد القاسميإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 749982105/01/94 147 16/09/98أقدمية 20 سنةالحوس الحسين 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: سطاتمدرسة ثلث لولد 775971516/09/91 146 16/09/93أقدمية 20 سنةلطيفة السمن 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

مركزية السوالم اولد 

امراح

إقليم: سطاتاولد مراحإقليم: سطات 1045731116/09/96 145 06/09/00أقدمية 12 سنةادريس اعللو 14051X)مزدوجاولد امراح )البلدية

عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 1113640116/09/97 145 06/09/00أقدمية 12 سنةخالد البعشراوي 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي

مولي رشيد
1118050116/09/97 145 06/09/00أقدمية 12 سنةحجاج قطبي 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية تالويت 740664116/09/93 144 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف ناضر 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

مركزية سوق الثنين 

الجديد

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: سطات 1117086116/09/97 144 16/09/99إلتحاق بالزوجبوكرمة إلهام 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

مركزية اولد سليمان 

امزاب

إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: سطات 62799916/09/95 142 06/09/00إلتحاق بالزوجخديجة الشكال 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

مركزية سيدي حجاج 

القديم

عمالة: الصخيرات  - المنظر الجميلإقليم: سطات

تمارة
57966216/09/94 141 16/09/99أقدمية 12 سنةحميد الشعاري 01326R)مزدوجالصخيرات )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سطاتمركزية الزواير

السعدية

إقليم: برشيد 91232116/09/95 141 13/09/00أقدمية 12 سنةخالد قني 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 740722816/09/93 141 12/09/01إلتحاق بالزوجةالصبار مصطفى 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: سطاتمركزية امريزيك 11174801016/09/97 138 06/09/00إلتحاق بالزوجمونية عللي 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية اولد عزوزإقليم: سطاتمركزية العطوشة 1117910216/09/97 138 06/09/00إلتحاق بالزوجةفريد قوس 14478Lمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطات مدرسة راس العينإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 1123260716/09/98 135 24/09/02أقدمية 12 سنةطارق سوال بوخمسة 14059Fمزدوجرأس العين الشاوية

إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية  واد برس 1179761106/09/00 135 06/09/00إلتحاق بالزوجفاطمة طبراني 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: سطاتمركزية الجدودة 1268245104/09/02 133 01/10/02أقدمية 12 سنةتوفيق مقبول 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية تماسين 11189731016/09/98 131 04/09/02إلتحاق بالزوجلمياء اطويهري 14608Cمزدوجلحوازة

مدرسة سعد بن أبي وقاص إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1236672106/09/01 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةعبدا العثماني 01526H مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: سطات مركزية اولد عمي علل

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
10462291016/09/96 129 06/09/01أقدمية 12 سنةمصطفى  برنية 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: سطاتمركزية امريزيك

تمارة
1050327116/09/96 129 06/09/01أقدمية 12 سنةيوسف سعيد 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية الكوشة 1175658606/09/00 127 16/09/02أقدمية 12 سنةالحسن الحاجي 14540Dمزدوجاولد الصغير

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 56971516/09/94 125 05/09/03أقدمية 12 سنةبوشعيب مطيع 14516Cمزدوجكيسر

505



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 1237864206/09/01 125 06/09/02أقدمية 12 سنةم خرمودي 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البنايإقليم: سطاتمركزية  واد برس

الحسني
1305674105/09/03 125 05/09/03أقدمية 12 سنةرشيدة  ايت زهرة 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 91802616/09/95 124 04/09/02إلتحاق بالزوجةبولل نبيل 14613Hمزدوجلحوازة

إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: سطاتمدرسة الوحدة 1113861416/09/97 124 06/09/04إلتحاق بالزوجلطيفة لحويري 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 1404241105/09/02 124 16/09/02إلتحاق بالزوجفاطمة تعرابت 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويإقليم: سطاتمركزية اولد سالم

البرنوصي
1119056116/09/98 123 04/09/02أقدمية 12 سنةمحراش لكبيرة 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مركزية سيدي حجاج 

القديم

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: سطات

تمارة
1265836204/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةحسناء الفاطمي 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهارإقليم: سطات

البرنوصي
774198116/09/91 122 18/09/00أقدمية 12 سنةفاطمة حماني 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 12390721006/09/01 122 30/09/03إلتحاق بالزوجايمان رشداني 14498Hمزدوجسيدي العايدي

إقليم: خريبكةمدرسة المقاومةإقليم: سطاتمركزية امريزيك 11735601011/09/00 121 23/01/04إلتحاق بالزوجحنان شهبي 11994L)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة موسى ابن نصيرإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 1239046106/09/01 118 07/10/04إلتحاق بالزوجخدوج قبال 12042N)مزدوجبوجنيبة )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: سطاتاولد بنعريف

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
91297116/09/95 117 09/01/06أقدمية 12 سنةويرثان سعيد 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 1153647316/09/99 117 07/09/04أقدمية 12 سنةعبد العلي دني 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 1123207216/09/98 111 27/09/06إلتحاق بالزوجحياة بوسراج 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفيإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 1178324411/09/00 110 23/09/04إلتحاق بالزوججيرى فاطمة 14488Xمزدوجامزامزة الجنوبية

مركزية النخيلة واد 

النعناع

إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: سطات 1158167616/09/99 109 07/09/05أقدمية 12 سنةعزيز الوازن 14082Fمزدوجانخيلة

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 1234618506/09/01 102 06/09/05إلتحاق بالزوجحياة بابا 14498Hمزدوجسيدي العايدي
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إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: سطاتمركزية بوكركور 1179487106/09/00 101 06/09/06أقدمية 12 سنةعبد المالك المسكيني 12055Cمزدوجالرواشد

إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: سطاتمركزية بئر بوكصيعة 1181054106/09/00 101 16/09/05إلتحاق بالزوجوفاء الزعري 14307Aمزدوجاولد زيان

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: سطاتمركزية المغارات 1238339206/09/01 101 28/09/06أقدمية 12 سنةرشيد منياني 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

مركزية السوالم اولد 

امراح

إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: سطات 1239265206/09/01 101 06/09/05إلتحاق بالزوجابتسام صادقي 14082Fمزدوجانخيلة

إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 1236209106/09/01 99 07/09/05أقدمية 12 سنةخديجة الحبشي 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سطاتمركزية اولد احميتيإقليم: سطاتبني مسكين 1238552606/09/01 96 17/09/03أقدمية 12 سنةوديع مهيب 14600Uمزدوجاولد سعيد

إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة2 1239916906/09/01 95 06/09/06إلتحاق بالزوجسعاد الزياني 08221Kمزدوجمولي عبد ا

إقليم: سطاتمركزية الزمامرةإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 1238644606/09/01 94 03/10/06إلتحاق بالزوجأسماء مطعي 14587Eمزدوجاخميسات الشاوية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينإقليم: سطاتمركرية الشميطيين

تمارة
1121001516/09/98 93 06/09/07عبد الرحيم أقزيز 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 1175459106/09/00 93 20/09/07عبد اللطيف البتولي 12072

W

مزدوجتشرافت

إقليم: سطاتمركزية بوكركورإقليم: سطاتمركزية الخضراء 1237070906/09/01 93 06/09/07عبدالحليم فرطاسي 14391Sمزدوجأولد بوعلي النواجة

إقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 1238797406/09/01 93 05/09/07عبدالحق أوللة 14087Lمزدوجلخزازرة

إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: سطاتمركزية السكامنة 1263367404/09/02 93 05/09/07عبد الكريم عدناني 12129Hمزدوجالفقراء

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى

وتنان
1239158106/09/01 91 06/09/06أقدمية 12 سنةسعيد رناوي 04897Xمزدوجاقصري

إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية الكوشة 1268555604/09/02 91 04/09/10سهام مرجان 14540Dمزدوجاولد الصغير

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: سطاتالحسين بن علي

تمارة
1123613116/09/98 90 16/09/03أقدمية 12 سنةفوزية العبادي 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

مركزية لحباشة بني 

خلوك

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: سطات 1153728716/09/99 89 02/09/09هشام حصباوي 08165Zمزدوجشتوكة
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إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: سطاتمركزية الحلة 1158193916/09/99 89 16/09/13يوسف الفريجي 12159Rمزدوجأولد عزوز

إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 1158302316/09/99 89 04/09/12م بنزيان 14048U)مزدوجلولد )البلدية

عمالة: الصخيرات  -  بدرإقليم: سطاتمركزية الخمالشة

تمارة
1305689205/09/03 89 03/12/10إلتحاق بالزوجسناء أقابو 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية اولد احميتيإقليم: سطاتبني مسكين 1238756606/09/01 88 28/02/08اسماء نوري 14600Uمزدوجاولد سعيد

إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: سطاتلعزيب 1264508604/09/02 88 09/11/11امين بن الحمراء 18200Gمزدوجأولد صالح

 مركزية سيدي م 

برحال

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطات 1237469306/09/01 87 06/09/07إلتحاق بالزوجخديجة حردان 14498Hمزدوجسيدي العايدي

إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: سطاتمركزية الحلة 1175358906/09/00 86 16/09/14مريم الدهبي 12159Rمزدوجأولد عزوز

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرإقليم: سطاتمركزية الخمالشة

تمارة
56881116/09/94 85 18/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة فائز 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: سطاتمركزية اولد موسى

تمارة
11754941206/09/00 85 05/09/08الحر رفيقة 01350Sمزدوجصباح

إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 1267977404/09/02 85 27/09/08عزيز لعرج 12129Hمزدوجالفقراء

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية العطوشة 1269821104/09/02 85 06/09/07إلتحاق بالزوجسناء التزاني 14498Hمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: سطاتلميمنات 1401369401/01/06 85 22/12/10إلتحاق بالزوجالهام نعناني 14490Zمزدوجسيدي العايدي

إقليم: مديونةأنوالإقليم: سطاتمركزية لخلط 1153767216/09/99 83 27/09/12سميرة ابن ايمن 21254Bمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادةإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 1234667313/09/01 83 16/09/09الهام باكر 14087Lمزدوجلخزازرة

إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتلميمنات 1401359501/01/06 83 22/12/10أقدمية 12 سنةمريم  عبدالي 14533

W

مزدوجاولد الصغير

مركزية سيدي حجاج 

القديم

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: سطات

تمارة
1234388206/09/01 81 02/10/09عبد العزيز انفوسي 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

مركزية السوالم اولد 

امراح

إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: سطات 1265468104/09/02 81 05/09/11إلتحاق بالزوجمريم الشطيبي 14071Uمزدوجانخيلة
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الدار البيضاء  - سطات06
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: سطاتمركزية السكامنة 1236488406/09/01 77 02/09/11نورة الكدري 12131Kمزدوجالفقراء

إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 1306620705/09/03 77 03/09/08إلتحاق بالزوجالعامري سعيدة 14613Hمزدوجلحوازة

عمالة مقاطعات عين الخليل بن أحمدإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1

السبع الحي الم
1238631214/09/01 76 05/09/08إلتحاق بالزوجمروج زاهيد 01575L)مزدوجالحي المي )المقاطعة

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمركزية المغارات 91797916/09/95 75 05/09/08م حمادة 14516Cمزدوجكيسر

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سطاتمركزية الزواير

السعدية

إقليم: برشيد 1239764106/09/01 71 02/09/10خالد الزهراوي 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 1400755815/09/05 71 05/10/12إلتحاق بالزوجنعيمة واعمر 14608Cمزدوجلحوازة

إقليم: سطات مركزية اولد عمي عللإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 1399054807/09/05 70 01/12/09إلتحاق بالزوجابوالخير غزلن 14229Rمزدوجرأس العين الشاوية

إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: سطاتمركزية الزواير 1153723116/09/99 69 02/09/10م نزيه 07773Yمزدوجمليلة

إقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادةإقليم: سطاتمركزية التعاونية 1158192116/09/99 69 02/09/10صحباني رشيد 14087Lمزدوجلخزازرة

إقليم: سطات مركزية اولد عمي عللإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 1174464606/09/00 66 03/09/13إلتحاق بالزوجسكينة الفاضل 14229Rمزدوجرأس العين الشاوية

إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 1267456402/10/02 66 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة اجبيلو 14613Hمزدوجلحوازة

إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 1238409606/09/01 64 05/09/11إلتحاق بالزوجحسناء  مشغال 14613Hمزدوجلحوازة

مدرسة معاوية بن أبي إقليم: سطاتمركزية سيدي العايدي

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1044037316/09/96 63 02/04/12بشرى الكتاني 01511S)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: سطاتمركزية خميسات الشاويةإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 11232031016/09/98 61 02/09/10إلتحاق بالزوجمرزاق فوزية 14065Mمزدوجاخميسات الشاوية

إقليم: خريبكةم/م اولد رحوإقليم: سطاتمركزية بوكركور 1158182916/09/99 61 06/09/11هشام قصري 12186Vمزدوجأولد بوغادي

إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: سطاتمركزية الزواير 1178448106/09/00 61 05/09/11سمية مفتي 07773Yمزدوجمليلة

عمالة: الميةللخديجةإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 1238507506/09/01 61 05/09/11عبد الرحيم مباح 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية
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إقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 1263951104/09/02 61 05/09/11عسولي زهير 07756Eمزدوجاحلف

إقليم: سطاتمركزية الخزازرةإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 1265249304/09/02 61 حسن شريف 

الشرقاوي

05/09/11 14083Gمزدوجلخزازرة

إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 1307498416/09/03 61 05/09/11عزيز جط 12129Hمزدوجالفقراء

إقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسيإقليم: سطاتمركزية بئر بوكصيعة 1180758606/09/00 59 06/09/17إلتحاق بالزوجةمنصور م 14541Eمزدوجاولد الصغير

إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 1176054606/09/00 55 06/09/17امين العافو 18199Fمزدوجأولد صالح

إقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادةإقليم: سطاتملكو المركزية 1158239116/09/99 54 06/09/17إلتحاق بالزوجةطارق معطاوي 14087Lمزدوجلخزازرة

إقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسيإقليم: سطاتمركزية الكوشة 1159042816/09/99 54 05/09/11إلتحاق بالزوجةخالد  قدوري 14541Eمزدوجاولد الصغير

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 1179653706/09/00 54 05/09/11إلتحاق بالزوجحسناء سلوادي 14498Hمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطاتمركزية امريزيكإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 1158277816/09/99 53 04/09/12المصطفى برود 14156Lمزدوجامريزيك

إقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادةإقليم: سطاتمركزية لنوانة 1266690404/09/02 53 04/09/12فائدة كمال 14087Lمزدوجلخزازرة

إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 1368295107/09/04 53 فاطمة الزهراء 

شلوان
05/09/11إلتحاق بالزوج 14048U)مزدوجلولد )البلدية

إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 1236955406/09/01 51 02/09/15فتح ا فضول 14239Bمزدوجلحساسنة

إقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادةإقليم: سطاتمركزية التعاونية 1238102113/09/01 51 05/09/11لمهادي فاطمة 14087Lمزدوجلخزازرة

إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية الكوشة 1399311307/09/05 51 05/09/11فاتن بلغ 14540Dمزدوجاولد الصغير

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمركزية المغارات 1400991907/09/05 51 05/09/11سومية سرور 14516Cمزدوجكيسر

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: سطاتمركزية الحرشة 1175825506/09/00 47 04/09/15علي غبراوي 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسيإقليم: سطاتمركزية ريمة 1174553406/09/00 45 02/10/15إلتحاق بالزوجةخالد المحفوظ 14541Eمزدوجاولد الصغير
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إقليم: سطات مركزية سيدي م برحالإقليم: سطاتمركزية  واد برس 1235367106/09/01 45 03/09/13عادل بوسلمة 14555Vمزدوجسيدي م بن رحال

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: سطاتمركزية لنوانة 1263576104/09/02 45 03/09/13صلح ايت ناصر 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: سطاتمركزية العين البيضاءإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 1269377104/09/02 45 05/09/12إلتحاق بالزوجةرشيد سعيد 14088Mمزدوجلخزازرة

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 1367442907/09/04 45 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء البابي 14498Hمزدوجسيدي العايدي

مركزية اولد سليمان 

امزاب

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سطات

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1367828107/09/04 45 03/09/13خديجة نظيف 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

مركزية اولد شعيب 

سيدي اسماعيل

إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطات 1367970107/09/04 45 03/09/13الريمي عزيز 14102Cمزدوجسيدي الذهبي

إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: سطاتمركزية المغارات 1406730205/09/08 45 02/09/13لبنى العطشية 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: سطاتمركزية الناصرية 1682022804/09/12 45 بامـــــــــــــوس 

حـنــــــــــــــان
04/09/12إلتحاق بالزوج 14490Zمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 764695216/09/91 44 16/09/12إلتحاق بالزوجةسي م مرجاني 14613Hمزدوجلحوازة

إقليم: سطات مركزية سيدي م برحالإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 1269442104/09/02 44 02/09/16عادل سمود 14555Vمزدوجسيدي م بن رحال

إقليم: سطاتاولد المعروفيإقليم: سطاتمركزية الكرايم 1308457205/09/03 44 05/09/12إلتحاق بالزوجةسمان شفيق 14492Bمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطاتاولد المعروفيإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 1683785504/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجمبشور الهام 14492Bمزدوجسيدي العايدي

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

إقليم: سطاتمركزية خميسات الشاويةإقليم: سطات 745599116/09/93 43 04/10/12إلتحاق بالزوجةمصطفى شاح 14065Mمزدوجاخميسات الشاوية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: سطاتمركزية الحرشة 1239103506/09/01 43 02/09/15حسناء رغيب 07472

W

مزدوجأولد زمام

إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 1684293304/09/12 43 04/09/12جليلة  سامح 14529Sمزدوجاولد الصغير

إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: سطاتالداخلة 1305688705/09/03 38 14/09/15إلتحاق بالزوجمونية   أقبلي 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية بدرإقليم: سطاتسيدي ناصر

مسيك
1683354103/09/12 38 02/09/16حماد يسرى 01830N)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 1266963804/09/02 36 02/09/16م حفوض 12193Cمزدوجبني سمير

إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: سطاتمركزية  واد برس 1367845407/09/04 36 03/09/13إلتحاق بالزوجكوثر ناصح 14490Zمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطاتمركزية اولد التاوتيإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 1403961505/09/07 36 09/09/12م الكبير غازي 14602

W

مزدوجاولد سعيد

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

عمالة مقاطعة عين ابن خلدونإقليم: سطات

الشق
1718819103/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجالموساوي سامية 18126B)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 1265229202/10/02 35 03/09/13م شملل 12090Rمزدوجبني زرنتل

إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 12652851004/09/02 35 فاطمة الزهراء 

الشوبي
02/09/13إلتحاق بالزوج 14490Zمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاكإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 1399321107/09/05 35 03/09/13بركة م 14106Gمزدوجسيدي الذهبي

إقليم: برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنإقليم: سطاتمركزية العطوشة 1400287707/09/05 35 03/09/13هوام ياسين 14340Lمزدوجالفقراء أولد عامر

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

إقليم: مديونةم عبدهإقليم: سطات 1717411103/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجبوزيار صريا 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: سطاتمركزية السكامنة 1399926707/09/05 34 02/09/16صالح  الخزاعي 12161Tمزدوجأولد عزوز

إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 1682353603/09/12 34 02/09/15إلتحاق بالزوجبوطالب خديجة 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

مركزية سوق الثنين 

الجديد

إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: سطات 1268585904/09/02 33 06/09/17إلتحاق بالزوجةمتوكل المهدي 14490Zمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية الزواير 1308295105/09/03 33 02/09/15فائزة رياض 14131Jمزدوجعين الضربان-لحلف

إقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 1400649307/09/05 33 06/09/17موكل نبيل 14147Bمزدوجسيدي عبد الكريم

إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 1550178101/01/10 32 02/09/16العمري م 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

إقليم: خريبكةم/م أولد عيسىإقليم: سطاتمركزية لنوانة 1399163807/09/05 31 02/09/15حياة اقلل 12230Tمزدوجاولد عيسى

إقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 1752157102/09/15 31 02/09/15عبد الحميد البعوي 07769Uمزدوجمليلة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 1752369202/09/15 31 02/09/15آسية بومدلي 12161Tمزدوجأولد عزوز

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سطاتبني مسكين

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1683555104/09/12 30 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة كرام 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادة 1266838104/09/02 29 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة غا لي 14071Uمزدوجانخيلة

إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 1550451201/01/10 29 06/09/17فاضل المصطفى 14589Gمزدوجكدانة

إقليم: سطات مركزية سيدي م برحالإقليم: سطاتالحسين بن علي 1238376906/09/01 28 06/09/17عبداللطيف مسعوف 14555Vمزدوجسيدي م بن رحال

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطات 1367972207/09/04 28 02/09/15إلتحاق بالزوجرياني لبنى 14048U)مزدوجلولد )البلدية

إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 1399928607/09/05 28 02/09/16إلتحاق بالزوجفدوى القيسوني 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 14056511001/02/08 28 02/09/14بمعروف سومية 14540Dمزدوجاولد الصغير

المدرسة الجماعاتية 

اولد فريحة

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطات 1753053502/09/15 28 02/09/15عبد الكريم حسناوي 14516Cمزدوجكيسر

إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: سطاتمركزية اولد ناصر 1580546102/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجالملياني جنات 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 1263289312/09/02 26 02/09/16إلتحاق بالزوجةابو العبيد نور الدين 12125Dمزدوجلكفاف

إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 1367993107/09/04 26 04/09/16سعاد صدقاوي 14505Rمزدوجبني ياكرين

إقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مباركإقليم: سطاتلعزيب 1406969105/09/08 26 02/09/15الصديقي رشيدة 14162Tمزدوجامريزيك

إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: سطاتسيدي ناصر 1239595206/09/01 25 06/09/17يوسف طالعي 12193Cمزدوجبني سمير

إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 1305809516/09/03 24 02/09/16طارق عرابي 14589Gمزدوجكدانة

إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 1306233205/09/03 24 02/09/16بوحمرة ياسين 14540Dمزدوجاولد الصغير

إقليم: سطاتمركزية اولد عامرإقليم: سطاتمركزية لنوانة 1367210507/09/04 24 02/09/16يوسف البيلني 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية م إقليم: سطاتمركزية اولد حمو

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1407117105/09/08 24 02/09/16اسراجن عبد الرحيم 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبدالجليل إقليم: سطاتمركزية اولد موسى

بنحيدة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1548811202/09/09 24 02/09/16أنظام نزهة 19716E سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 1549836101/01/10 24 02/09/16عنقود المصطفى 14101Bمزدوجسيدي الذهبي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل حسناءإقليم: سطاتمركزية أولد عدو

مولي رشيد
1551122101/01/10 24 02/09/16سقات اسماء 01778G سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: سطاتمركزية الجدودة 1582246202/09/10 24 02/09/16هشام وديع 12205Rمزدوجلمعادنة

إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 1584241205/09/11 24 02/09/16خديجة خطاب 14339Kمزدوجالفقراء أولد عامر

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود

الحسني
1584709205/09/11 24 02/09/16الرخيمي عزالدين 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: سطاتمركزية عين الخميس

بنت الحسين

إقليم: برشيد 1720004302/09/14 24 02/09/16فدوى بلخياط 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 1910841401/01/17 24 06/09/16زهير عائط 14536Zمزدوجاولد الصغير

إقليم: خريبكةم/م أولد عيسىإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 1911263801/01/17 24 06/09/16أحلم بنهشام 12230Tمزدوجاولد عيسى

إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 1912262201/01/17 24 06/09/16نورا اجبارة 07779Eمزدوجاولد علي الطوالع

إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 1400210607/09/05 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةياسين حافظ 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

مركزية لحباشة بني 

خلوك

إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطات 1752286602/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجإكرام بنتــــــاج 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

مركزية لحباشة بني 

خلوك

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطات 1753036302/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجسناء حنصالي 14498Hمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 1307148205/09/03 22 02/09/16خديجة فحلي 14589Gمزدوجكدانة

إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: سطاتمركزية السكامنة 1407547805/09/08 22 02/09/15إلتحاق بالزوجنعيمة الصولي 12131Kمزدوجالفقراء

إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 1579929102/09/10 22 02/09/16خديجة أزهري 14259Yمزدوجأولد صباح
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سطاتاولد المعروفيإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 1753132302/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم جابري 14492Bمزدوجسيدي العايدي

إقليم: سطاتمركزية لخلطإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 1548500202/12/08 21 02/09/15يجابي فاتحة 14096

W

مزدوجامكارطو

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

عمالة: الميةالجزوليإقليم: سطات 1752254102/09/15 21 02/09/15سفيان بنغالب 21256Dمزدوجالشللت

مركزية اولد سعيد  بن علي إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة

سيد لغريب

إقليم: سطات 1752285402/09/15 21 02/09/15فتيحة بن طبوش 14559Zمزدوجسيدي م بن رحال

عمالة: الصخيرات  - عبد الكريم الخطابيإقليم: سطاتمركزية العطوشة

تمارة
1752953302/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجفتاح نورة 01319H)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: سطاتمركزية العطوشة 1753015502/09/15 21 02/09/15هائم صبر 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية الحرشة 1753779602/09/15 21 02/09/15سلمى سربيت 14135Nمزدوجعين الضربان-لحلف

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

مجموعة مدارس الدار إقليم: سطات

البيضاء

إقليم: الناضور 1753803702/09/15 21 02/09/15م طنفوس 12502Nمزدوجأولد ستوت

مركزية سيدي حجاج 

القديم

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيمإقليم: سطات

البرنوصي
1404583105/09/07 19 06/09/17نورالدين     بورزكي 26098S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

اولد فريحة

إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطات 1752123102/09/15 18 02/09/15عبد الرزاق بشر 14563Dمزدوجثوالت

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سطات

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1753606202/09/15 18 02/09/15عبد الصمد اتزكي 01824G)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحي إقليم: سطاتمركزية أولد عدو

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1582302102/09/10 17 02/09/16إلتحاق بالزوجةروقي أحمد 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الرباطوادي المخازنإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 1912854101/01/17 17 06/09/16إلتحاق بالزوجسعيدة صري 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسيإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 1235311706/09/01 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةخليل بمسمود 14541Eمزدوجاولد الصغير

عمالة مقاطعات عين الشفشاونيإقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريم

السبع الحي الم
1583353105/09/11 16 06/09/16إلتحاق بالزوجضامن فاطمة 01603S)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 1720061602/09/14 16 02/09/16إلتحاق بالزوجحياة بنهنية 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 1910877601/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجلبنى عبجليني 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية
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للتعيين
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: سطاتمركزية الحرشة 1911990101/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الرفيق السعيد 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 1174807606/09/00 15 06/09/17فتح ا امال 12054Bمزدوجبني زرنتل

إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 1269392204/09/02 15 06/09/17فيصل سجيب 12129Hمزدوجالفقراء

إقليم: خريبكةمدرسة الفتحإقليم: سطاتمركزية الخزازرة 1400811607/09/05 15 02/09/16إلتحاق بالزوجأسماء أتلوت 12044R)مزدوجبوجنيبة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 1548375713/11/08 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةالحيمر رشيد 14101Bمزدوجسيدي الذهبي

عمالة مقاطعة الحي قصبة المينإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة

الحسني
1682556104/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجالدماني ليلى 24178E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: سطاتمركزية بوكركوح

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1720815102/09/14 15 02/09/16إلتحاق بالزوجسارة الرامي 25772M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية الحرشة 1753406602/09/15 15 06/09/17حمزة مجدولي 14135Nمزدوجعين الضربان-لحلف

إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 1758326902/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة الشفاج 14533

W

مزدوجاولد الصغير

إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 1368227417/09/04 14 09/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد بنحيلي 14540Dمزدوجاولد الصغير

إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 1405473405/09/07 14 02/09/16عبد الرحيم مزلدي 14102Cمزدوجسيدي الذهبي

إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 1406571405/09/08 14 02/09/16بونونا ياسين 14536Zمزدوجاولد الصغير

إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 1549965201/01/10 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةبن الثابت م 12125Dمزدوجلكفاف

عمالة مقاطعات الدار الفقيه الزوينإقليم: سطاتمركزية بوكركوح

البيضاء أنفا
1582786105/09/11 14 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام أيت ويعشة 01438M)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة: الميةسهام 1إقليم: سطاتمركزية اولد موسى 1718842303/09/13 14 02/09/16فاطمة ناهي 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية سيدي حجاج القديمإقليم: سطاتمركزية الناصرية 1758330502/09/16 14 02/09/16مطيع عزيزة 14176Hمزدوجسيدي حجاج

إقليم: سطاتاولد المعروفيإقليم: سطاتمركزية الجدودة 1758334302/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجكريمة الشامخ 14492Bمزدوجسيدي العايدي
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إقليم: سطاتسيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية الحرشة 1758337102/09/16 14 02/09/16هاجر شكري 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 1758346902/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة عطوف 14516Cمزدوجكيسر

إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 1758347202/09/16 14 02/09/16ليلى خطابي 14563Dمزدوجثوالت

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: سطات 1911343501/01/17 14 06/09/16الباتول بوفريرة 10894Rمزدوجبنمنصور

إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 1911483101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة شياج 03121Sمزدوجمجاط

إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 1911983401/01/17 14 06/09/16كنزة السعدي 14540Dمزدوجاولد الصغير

إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 19120541001/01/17 14 06/09/16ليلى فتح ا 14501Lمزدوجبني ياكرين

إقليم: سطاتمركزية بئر بوكصيعةإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 1912551401/01/17 14 06/09/16حسناء مليب 14225Lمزدوجرأس العين الشاوية

إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 1913047801/01/17 14 06/09/16سميحة الفاتحي 14501Lمزدوجبني ياكرين

المدرسة الجماعاتية 

اولد فريحة

إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطات 1758426102/09/16 12 02/09/16فاطمة الزهراء سلمة 14563Dمزدوجثوالت

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيلإقليم: سطات   مركزية خميس كدانة 1404373601/01/02 7 06/09/17لبراش صلح الدين 07620Gمزدوجبني وكيل

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: سطاتمركزية اولد يحيى

البرنوصي
1405567105/09/07 7 06/09/17حنان صامدي 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م عابد إقليم: سطاتمركزية ايت هاشم

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
15822831102/09/10 7 06/09/17المصطفى رفتاني 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: سطاتمركزية الحرشة 1683546204/09/12 7 06/09/17كمال عبد العزيز 07617Dمزدوجبني شكدال

عمالة: الصخيرات  - المسيبرةإقليم: سطاتمركزية اولد ناصر

تمارة
1683662404/09/12 7 06/09/17إلتحاق بالزوجلعيوني فدوى 01308

W

مزدوجتمارة )البلدية(

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الحجاج البتدائيةإقليم: سطاتمركزية تالويت

مرس السلطان
1684356104/09/12 7 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم صونة 01513U)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: سطات مدرسة راس العينإقليم: سطاتمركزية اولد الهواري 1720760102/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجالعباسي مريم 14059Fمزدوجرأس العين الشاوية
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المدرسة البتدائية م عابد إقليم: سطاتمركزية اولد التاوتي

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1721700402/09/14 7 06/09/17رشيدة رزقي 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الميةسهام 1إقليم: سطاتمركزية اولد التاوتي 1721957102/09/14 7 06/09/17سعيد زهيري 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمدرسة التطبيقية 1045121216/09/96 6 تبادلسعاد الرويسة 06/09/17 18640K)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: النواصرم. أحمد الحنصاليإقليم: سطاتمدرسة م السادس 1682860104/09/12 6 06/09/17الخضاري خديجة 26109D)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية م ماء إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديق

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1721127102/09/14 6 مروان جلل حسن 

آدم

06/09/17 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سطاتمدرسة التطبيقيةإقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريم 1721695302/09/14 6 تبادلزهرة رضا 06/09/17 14020N)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتالداخلة 1752354102/09/15 28 02/09/15بوقليج أحمد 14019M)المازيغيةسطات )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: سيدي بنورالجعفرية 269835116/09/85 235 22/04/10أقدمية 20 سنةحريري عبد المجيد 13548A)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: سيدي بنورالزرقطونيإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 237967117/09/84 233 22/04/10أقدمية 20 سنةم المحبوبي 08084L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: سيدي بنورمطران

البرنوصي
204357116/09/83 221 22/04/10أقدمية 20 سنةعزيز برقان 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: سيدي بنورالطويلعات 393562117/09/90 205 22/04/10أقدمية 20 سنةعبد ا تومي 26681Aمزدوجمولي عبد ا

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: سيدي بنورالقنطرة

الشق
205911117/09/84 193 22/04/10أقدمية 20 سنةالزعيم م 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: آسفيمدرسة ابن بطوطةإقليم: سيدي بنورالجعفرية 745526416/09/93 187 22/04/10أقدمية 20 سنةفاطمة صابر 13547Z)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: سيدي بنورالقنطرة

السبع الحي الم
338103216/09/88 181 22/04/10أقدمية 20 سنةالغزوني خديجة 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سيدي بنورابن الهيثم

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
238030117/09/84 178 22/04/10أقدمية 20 سنةالمصطفى أيت ناسر 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: الجديدةمركزية الجديدةإقليم: سيدي بنورالفلح 707281116/09/92 175 22/04/10أقدمية 20 سنةسعيد بلعالية 08065R)مزدوجالجديدة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: سيدي بنورلمويسات 270600216/09/86 173 22/04/10أقدمية 20 سنةعبد الرحيم معتضد 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية
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إقليم: سيدي بنورأبو عبيدة بن الجراحإقليم: سيدي بنورالخمالشة 337979216/09/88 171 22/04/10أقدمية 20 سنةعبد المولى الخليفي 08090T)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة: سلمدرسة ابن حزمإقليم: سيدي بنورالسواني 725475216/09/92 169 22/04/10أقدمية 20 سنةم تسولت 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 745252216/09/93 169 22/04/10أقدمية 20 سنةحسن بوطهير 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

مجموعة مدارس الحرمل إقليم: سيدي بنورالفوارس

واعزو المركزية

عمالة: مراكش 740680116/09/93 167 22/04/10أقدمية 20 سنةم زنزوني 02749Mمزدوجحربيل

عمالة: سلمدرسة العياشيإقليم: سيدي بنورزرك 57856116/09/94 163 22/10/10أقدمية 20 سنةحسن حرحار 01171X)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 59806916/09/94 163 22/04/10أقدمية 20 سنةعزيز بوفقير 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة عبد المومن إقليم: سيدي بنوراولد احمد

الموحدي

إقليم: الجديدة 707726116/09/92 163 22/04/10إلتحاق بالزوجةابوفتح عبد الحق 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: سيدي بنورالنواعمة 397733101/05/97 161 22/04/10أقدمية 20 سنةسعيد المومني 24232Nمزدوجحربيل

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: سيدي بنورالجعفرية 725440116/09/92 159 22/04/10أقدمية 20 سنةعبد ا إيجديكن 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - جابر بن حيانإقليم: سيدي بنورلمويسات

تمارة
337866116/09/88 156 22/04/10إلتحاق بالزوجةالتهامي بن الوالي 01317F)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: سيدي بنورعقبة بن نافعإقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي 774444116/09/91 151 22/04/10أقدمية 12 سنةوهبي م 08097A)مزدوجزمامرة )البلدية

إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنورأولد ربيعة 206590121/09/83 149 22/04/10أقدمية 12 سنةم مومن 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: سيدي بنورالطويلعات 338845116/09/88 147 22/04/10إلتحاق بالزوجةعبد المجيد النايمي 08207Vمزدوجمولي عبد ا

عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: سيدي بنوراولد عليان 1115266116/09/97 147 22/04/10أقدمية 20 سنةليلى       حميميدي 24232Nمزدوجحربيل

عمالة: الميةابن حبوسإقليم: سيدي بنورلمويسات 378469917/09/90 145 22/04/10أقدمية 12 سنةالحسن أسد 01896K)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الرباطأحمد القاسميإقليم: سيدي بنورلعميرات 1118739216/09/98 145 22/04/10أقدمية 12 سنةمريم    قيس 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الميةاولد حميمون 2إقليم: سيدي بنورالنواعمة 1047036116/09/96 139 22/04/10أقدمية 12 سنةاسريفي مصطفى 24456G)مزدوجالمية )البلدية
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إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: سيدي بنورالخوالدة 1052155416/09/97 139 22/04/10أقدمية 12 سنةفتيحة خاطيب 13595Bمزدوجشهدة

عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: سيدي بنورزرك 1118827216/09/98 139 22/04/10أقدمية 12 سنةالهام بناجح 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: سيدي بنوربني هلل

اسبيطة

عمالة: سل 1118837116/09/98 139 22/04/10أقدمية 12 سنةالنضر المهدي 01248Fمزدوجعامر

إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 63113116/09/95 137 22/04/10إلتحاق بالزوجةميلود المسكيني 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: سيدي بنورأبو عبيدة بن الجراحإقليم: سيدي بنوربوحمام 1119205116/09/98 137 22/04/10إلتحاق بالزوجماجدة ابوحمالة 08090T)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1117207116/09/97 133 22/04/10أقدمية 12 سنةسجيد م 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سيدي بنورعقبة بن نافع

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
355875116/09/89 128 22/04/10أقدمية 20 سنةشتوك خديجة 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مجموعة مدارس الشويطر إقليم: سيدي بنوراولد عليان

المركزية

عمالة: مراكش 11750711006/09/00 125 22/04/10أقدمية 12 سنةعبد اللطيف يسير 02814Hمزدوجالويدان

إقليم: سيدي بنورأبو عبيدة بن الجراحإقليم: سيدي بنورمطران 1238097117/09/01 125 22/04/10إلتحاق بالزوجحسناء المشاوري 08090T)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 717811116/09/92 123 22/04/10أقدمية 12 سنةعبد العزيز العدراوي 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

مجموعة مدارس اولد انجيم إقليم: سيدي بنورالنواعمة

المركزية

عمالة: مراكش 11190531016/09/98 123 22/04/10أقدمية 12 سنةبوروضة السعدية 02757

W

مزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس اولد انجيم إقليم: سيدي بنورالنواعمة

المركزية

عمالة: مراكش 11198961016/09/98 123 22/04/10أقدمية 12 سنةكوركوش عمر 02757

W

مزدوجالمنابهة

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: سيدي بنورلقرادلة 1179661114/09/00 123 22/04/10إلتحاق بالزوجةعماد صاميد 08099Cمزدوجحوزية

عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: سيدي بنورزرك 1158659316/09/99 118 22/10/10إلتحاق بالزوجةم التاري 01899N)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنورالزياينة 1178333406/09/00 117 06/09/04أقدمية 12 سنةأنوار جوهري 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنوربني هلل 1178787511/09/00 117 22/04/10أقدمية 12 سنةالعوني صادق 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: سيدي بنورحائط سليمان

تمارة
1265819204/09/02 117 22/04/10أقدمية 12 سنةم الفقير 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنوربني عامر 1265822104/09/02 117 22/04/10أقدمية 12 سنةعبد الحق الفندي 08101Eمزدوجالعونات

إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: سيدي بنورلمويسات 1122008116/09/98 116 22/04/10إلتحاق بالزوجنزهة البوعاني 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 1306891316/09/03 115 22/04/10إلتحاق بالزوجآسية الخرشي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: اليوسفيةعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي بنورالوفاء 1179529106/09/00 114 22/04/10إلتحاق بالزوجبشرى ميجو 13572B)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةالفتحإقليم: سيدي بنورلمراس 1175041111/09/00 109 22/04/10إلتحاق بالزوجنعيمة عمي 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

عمالة: الميةبدرإقليم: سيدي بنورالكدية 1175585106/09/00 109 22/04/10أقدمية 12 سنةالمير الحسين 26370Mمزدوجالشللت

عمالة: أكادير  إدا م. شاعر  الحمراءإقليم: سيدي بنورابن بطوطة

وتنان
746933516/09/93 108 22/04/10إلتحاق بالزوجنجاة خلوق 04817K)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: سيدي بنورالفضيلة 1122077116/09/98 108 تبادلإلتحاق بالزوجرقية قاسم 22/04/10 08058H)مزدوجأزمور )البلدية

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: سيدي بنورالخوالدة 1158320316/09/99 107 22/04/10أقدمية 12 سنةالبداوي م 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

عمالة: الميةالمجدإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1173604106/09/00 101 22/04/10أقدمية 12 سنةزكريا شلبي 20013Cمزدوجسيدي موسى المجدوب

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي بنورأولد ربيعة 1177464106/09/00 101 22/04/10أقدمية 12 سنةيونس لخليل 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: اليوسفيةالوحدةإقليم: سيدي بنورتامدة 1177850106/09/00 101 22/04/10إلتحاق بالزوجةهشام غلبي 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 1235711606/09/01 101 22/04/10أقدمية 12 سنةعمر الدحماني 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 1236105913/09/01 101 22/04/10إلتحاق بالزوجهدى البوزيدي 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: سيدي بنورالعبابسة 1235081906/09/01 99 22/04/10أقدمية 12 سنةحياة بجاوي 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: الميةبدرإقليم: سيدي بنورالكدية 1238005106/09/01 97 22/04/10ايمان لشهب 26370Mمزدوجالشللت

إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 1307820116/09/03 97 22/04/10إلتحاق بالزوجأمينة مليح 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية
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عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهريةإقليم: سيدي بنورالسواني

البيضاء أنفا
1153759916/09/99 93 16/09/17بشرى     أبوالعلى 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة 1154019316/09/99 93 22/04/10إلتحاق بالزوجنعيمة اعليلة 01899N)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 1236986306/09/01 93 22/04/10أبوالقاسم فلوصي 10891Mمزدوجبنمنصور

عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنوراولد رحال 1179973206/09/00 91 22/04/10هشام انغراوي 24455Fمزدوجبني يخلف

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1239675906/09/01 91 22/04/10الهام     طوبة 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: سيدي بنورالهداية 1264238904/09/02 91 22/04/10أقدمية 12 سنةيوسف بسام 08195Gمزدوجأولد رحمون

إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: سيدي بنورالفلح 1121907116/09/98 89 05/09/11عبد ا بلمجدوب 08098B)مزدوجزمامرة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهريةإقليم: سيدي بنورامطل

البيضاء أنفا
1157817916/09/99 89 عبد المولى               

منان

22/04/10 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: سيدي بنورالحينة 14012431001/01/06 88 22/04/10إلتحاق بالزوجفتيحة  اسعاد 09060Xمزدوجلوناسدة

إقليم: سيدي بنورالزرقطونيإقليم: سيدي بنورالعويسات 1233966106/09/01 86 06/09/07إلتحاق بالزوجعفاف      افوكال 08084L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة: الميةسيدي موسى بن عليإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1153823116/09/99 85 04/09/08صلح الدين نجيب 07832Mمزدوجسيدي موسى بن علي

عمالة: الميةام الراياتإقليم: سيدي بنورالقنادرة 1236346106/09/01 85 22/04/10الحسيني توفيق 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: سيدي بنورالجدد 12661541004/09/02 85 05/09/08جهاد الخلدي 08105Jمزدوجأولد فرج

إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: سيدي بنورالفلح 1266634704/09/02 85 22/04/10الطرشي عبد الحق 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي بنورالجدد 1268257904/09/02 85 04/09/08عثمان معروفي 08103Gمزدوجأولد فرج

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: سيدي بنوراولد احمد

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1269307204/09/02 85 22/04/10الحسان سعيف 25772M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: سيدي بنورحائط سليمان

تمارة
1305669205/09/03 85 22/04/10 ماريةأيت الصبان 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية
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إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورالخمالشة 1236725106/09/01 84 22/04/10إلتحاق بالزوجةوديع الوهبي 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: سيدي بنورابن الهيثمإقليم: سيدي بنورالعبابسة 1263956118/09/02 81 22/04/10إلتحاق بالزوجةعاطف عبد الكريم 08102Fمزدوجالعونات

إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالطبري 1117226116/09/97 80 06/09/17المصطفى حباش 08453Mمزدوجلعطاطرة

إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: سيدي بنوربوحمام 1155969516/09/99 79 22/04/10حنان كامل 13810Kمزدوجمول البركي

إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1235832906/09/01 79 31/12/10نور الدين    ابروك 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1265496204/09/02 78 22/04/10إلتحاق بالزوجالعجان نادية 13622Fمزدوجبوكدرة

إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: سيدي بنورالفلح 1155913816/09/99 77 22/04/10يوسف كلد 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: سيدي بنورلمراس 1234802106/09/01 77 22/04/10بلج حمزة 13660Xمزدوجلبخاتي

إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنورالقنطرة 1265983104/09/02 77 22/04/10م الحمري 08101Eمزدوجالعونات

إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: سيدي بنورلمراس 1266087104/09/02 77 22/04/10الجرومي مونية 13660Xمزدوجلبخاتي

عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: سيدي بنوراولد عليان 1266657104/09/02 77 22/04/10سعيد الزيتوني 01250Hمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: سيدي بنورعمر وموسى

تمارة
1306381205/09/03 77 02/09/09محجوبة شفيق 01347Nمزدوجصباح

عمالة: الميةالصفاإقليم: سيدي بنورأحد العونات 1306490116/09/03 77 22/04/10الدام مصطفى 26619Hمزدوجالشللت

عمالة: الميةالصفاإقليم: سيدي بنورأحد العونات 1306588116/09/03 77 22/04/10الكحل فدوى 26619Hمزدوجالشللت

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: سيدي بنورالظهرة 1307134105/09/03 77 22/04/10يوسف الزاوية 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: سيدي بنورابن الهيثمإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 1307969105/09/03 77 22/04/10هشام منير 08102Fمزدوجالعونات

عمالة: الميةام الراياتإقليم: سيدي بنورالقنادرة 1367924107/09/04 77 02/09/10اوناصر الحسين 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب
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إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: سيدي بنورلمراس 1307347105/09/03 76 22/04/10إلتحاق بالزوجحارفي صفاء 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 1234502106/09/01 75 22/04/10عاطيف امان 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: سيدي بنورلمراس 1266535904/09/02 75 22/04/10إلتحاق بالزوجةابراهيم الرامي 08221Kمزدوجمولي عبد ا

إقليم: الجديدةم/م سيدي احميدةإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 1267191104/09/02 72 02/09/11إلتحاق بالزوجةصلح الدين حضارة 08144Bمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: سيدي بنورالفلح 1307339803/09/03 71 22/04/10امال حنين 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: سيدي بنورشرقاوة

تمارة
1173787319/09/00 70 02/09/14رشيد المرزاق 01359Bمزدوجأم عزة

إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنوراولد احمد 1236217606/09/01 70 02/09/14الحدادي المصطفى 08466Bمزدوجبوحمام

إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: سيدي بنوربن يفو 1234760606/09/01 69 02/09/10إلياس بلحنش 13919Dمزدوجنكا

إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 1235844106/09/01 69 02/09/10م الشرفي 12135Pمزدوجمفاسيس

عمالة: الميةام الراياتإقليم: سيدي بنورامطل 1263467104/09/02 69 ايت عبد العالي 

عزيزة

02/09/10 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 13670621007/09/04 69 02/09/10العلوي مولي رشيد 24455Fمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاويإقليم: سيدي بنوراولد عليان

الحسني
1367575507/09/04 69 03/09/10وفاء المعزيزي 25766F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنورالفوارس 1367982707/09/04 69 02/09/10صابر  فيصل 08540Gمزدوجأولد رحمون

عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: سيدي بنوراولد رحال 1368826207/09/04 69 11/10/11نعيمة زيداني 01745

W

مزدوجبني يخلف

إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورالقصيبة 1399787807/09/05 69 02/09/10نورالدين العثماني 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنورلفللحة 1399861707/09/05 69 02/09/10ليلى الحضري 08540Gمزدوجأولد رحمون

إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: سيدي بنورالمل 1549546521/10/09 68 22/04/10إلتحاق بالزوجسلوى فنان 13624Hمزدوجشهدة
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إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنوراولد مومن 878185216/09/86 67 22/04/10وحيد أمال 08308Eمزدوجالمشرك

إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: سيدي بنورالهدادجة 1237253706/09/01 67 22/04/10احمد حجامي 13820

W

مزدوجمول البركي

إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: سيدي بنورلمراس 1265868304/10/02 67 22/04/10هشام الكراعي 13680Uمزدوجسيدي عيسى

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: سيدي بنوربني يخلف

الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1266579104/09/02 67 22/04/10حسناء الساقي 19706U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الميةالفتحإقليم: سيدي بنورامطل 1269675804/09/02 67 22/04/10تائب سعاد 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 1306198105/09/03 67 11/10/10إلتحاق بالزوجحنان بوشتاوي 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد

البرنوصي
1308008105/09/03 63 04/09/12نافع الزوهرة 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاويإقليم: سيدي بنوراولد عليان

الحسني
1156101516/09/99 61 03/09/13م ادويرك 25766F الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةللعائشةإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 1263848104/09/02 61 05/09/11م عنان 25731Tمزدوجبني يخلف

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: سيدي بنورشرقاوة 1267852118/09/02 61 05/09/11عبد المجيد لفقيه 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة: الميةام الراياتإقليم: سيدي بنوراولد احمد 1269817112/09/02 61 05/09/11التوتي م 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: سيدي بنورالغنادرة

تمارة
1306591105/09/03 61 05/09/11جواد العقيل 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: سيدي بنوراولد بوزيد

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1308491105/09/03 61 05/09/11طاقورت سمير 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: سيدي بنورالظهرة

تمارة
1399868107/09/05 61 05/09/11أمل الحجاج 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 1400954807/09/05 61 05/09/11ساسي عبد العاطي 12165Xمزدوجأيت عمار

إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: سيدي بنوربني عامر 1401143107/09/05 61 05/09/11عزالدين برباش 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزيةإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1401549306/09/06 61 10/11/11اسماء ركاب 13784Gمزدوجاسبيعات
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عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزيإقليم: سيدي بنورسانية بركيك

الحسني
1401562206/09/06 61 05/09/11ايت لشكر مريمة 18149B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 1401684706/09/06 61 05/09/11مرشيد المصطفى 08163Xمزدوجشتوكة

إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1305969105/09/03 60 02/09/10إلتحاق بالزوجةانوار بلعفية 08457Sمزدوجبوحمام

إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورالعويسات 1308551305/09/03 60 15/11/11إلتحاق بالزوجحياة التوتي 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النهضةإقليم: سيدي بنورالغنادرة

البرنوصي
1401140115/09/05 60 20/09/11إلتحاق بالزوجبشرى زيتون 25001Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الميةالفتحإقليم: سيدي بنورالسواني 1237262306/09/01 59 02/09/10رشيد حجوجي 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزيإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي

الحسني
1400779207/09/05 58 02/09/14عوكلي مصطفى 18149B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةسيدي موسى بن عليإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1265841104/09/02 57 03/09/13مجدولين الفكاك 07832Mمزدوجسيدي موسى بن علي

إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 1580041102/09/10 57 12/10/11إلتحاق بالزوجخديجة بن المودن 08096Z)مزدوجزمامرة )البلدية

عمالة: المضيق - عيون الساقية الحمراءإقليم: سيدي بنورالخمالشة

الفنيدق
1158966416/09/99 55 03/09/13امعزول رشيد 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالنهضة 1235273306/09/01 55 14/11/11بوخريص نورة 08308Eمزدوجالمشرك

إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1235854106/09/01 55 06/09/17فاطمة الدهبي 08303Zمزدوجالمشرك

إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1268514219/09/02 55 06/09/17م مكريم 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: سيدي بنورالوفاء 1158069716/09/99 53 04/09/12حسن بوسلمي 13613

W

مزدوجسيدي أتيجي

إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورلعميرات 1237400106/09/01 53 04/09/12مسعود حسون 08473Jمزدوجبوحمام

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: سيدي بنورالطيور 1268064901/10/02 53 03/09/13عمر لطفي 13845Yمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: سيدي بنورالطيور 1305934905/09/03 53 03/09/13سميرة برباش 13845Yمزدوجأيير
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إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 1367187807/09/04 53 04/09/12الشتوي انتصار 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنورمطران 1367458107/09/04 53 03/10/16البسناوي عبد الله 08101Eمزدوجالعونات

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 1367680807/09/04 53 04/09/12السمللي سليم 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: سيدي بنوراولد عمران 1368813707/09/04 53 04/09/12زرهون هند 13613

W

مزدوجسيدي أتيجي

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 14018951006/09/06 53 05/09/12لقشيني عماد 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1682791904/09/12 53 04/09/12خديجة الحلوي 13843

W

مزدوجأيير

إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالخمالشة 1158107316/09/99 51 05/09/11شفيق مولي ام 08308Eمزدوجالمشرك

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: سيدي بنوربني عامر 1368460107/09/04 51 05/09/11حيني سعيد 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنوراولد رحال 1405468105/09/07 51 05/09/11معروف فتيحة 24455Fمزدوجبني يخلف

عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 1405496105/09/07 51 05/09/11نبيلة الناصري 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1584307405/09/11 51 05/09/11لحمودي هند 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: سيدي بنورالقصيبة

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1368523107/09/04 48 02/09/16م اجبيلو 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنورالمودنين 1407637105/09/08 47 04/09/12إلتحاق بالزوجرصادي بهيجة 08101Eمزدوجالعونات

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: سيدي بنورالمل 14060151016/02/08 45 03/09/13المصطفى امزيردة 13845Yمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م السورإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1406426805/09/08 45 03/09/13أمينة  بلعطار 13643Dمزدوجلحدار

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: سيدي بنورالرشاد 14066721005/09/08 45 03/09/13مينة الضعيفي 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1406742905/09/08 45 03/09/13حنان البيراع 13843

W

مزدوجأيير
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إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنورالقنطرة 1548291102/12/08 45 03/09/13عبد ا بلعباس 08101Eمزدوجالعونات

إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: سيدي بنورالعبابسة 1550540101/01/10 45 03/09/13حميد كنونة 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورتامدة 1683910104/09/12 45 04/09/12إلتحاق بالزوجليلى موفق 08450Jمزدوجلعطاطرة

عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 1367306707/09/04 44 02/09/16ابراهمي بدرالدين 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: سيدي بنورأولد ربيعة

تمارة
1368168207/09/04 43 03/09/13زينب بزراوي 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م الخامسإقليم: سيدي بنوربير الحرش

تمارة
1400192307/09/05 43 04/09/12نوال حبو 25221Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: سيدي بنوراولد عمران 1682867304/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجالخرازي غزلن 02453R المشور-القصبة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتيةإقليم: سيدي بنورلفللحة 1683489904/09/12 43 04/09/12جابح حنان 26799Dمزدوجلعمامرة

إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 1684466404/09/12 43 04/09/12خديجة ياسين 13963Bمزدوجالغيات

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: سيدي بنورمركزية العونات 1399048107/09/05 42 05/09/11عبيد حنان 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائيةإقليم: سيدي بنورشرقاوة

مرس السلطان
1180630106/09/00 40 02/09/16خالد المساوي 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: اليوسفيةعبد العزيز بن شقرونإقليم: سيدي بنورلفللحة 1405352205/09/07 38 02/09/13إلتحاق بالزوجسمية فائق 13579J)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنورالقنطرة 1549961701/01/10 38 02/09/14بنربيعة سعيد 08160Uمزدوجشتوكة

إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنورشرقاوة 1550316101/01/10 38 02/09/16م الخوتي 08640Rمزدوجأولد سبيطة

إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنورالفوارس 1550536101/01/10 38 02/09/14كضوار  عثمان 08124Eمزدوجلغديرة

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 1580118302/09/10 38 02/09/14بوعزة إيمان 08165Zمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنورلفللحة 1719983102/09/14 38 02/09/14ليلى بحار 08124Eمزدوجلغديرة
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إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 57922516/09/94 37 23/10/17عبدالرحيم الغالي 08667Vمزدوجالغنادرة

إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: سيدي بنورلقرادلة 1550511401/01/10 36 03/09/16ابراهيم فلحي 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

المدرسة الجماعاتية طه 

عبد الرحمان

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: سيدي بنور 1550813501/01/10 36 صالح الدين  

لوغليمي

03/10/16 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 1405259105/09/07 35 02/09/16إلتحاق بالزوجحسناء العربات 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنورالقنطرة 1584547105/09/11 35 02/09/14إلتحاق بالزوجرقية نجاع 08106Kمزدوجمتوح

إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: سيدي بنورالمل 1549094302/09/09 32 02/09/16العلواوي المهدي 13613

W

مزدوجسيدي أتيجي

إقليم: النواصرم. 18 نونبرإقليم: سيدي بنورالمودنين 1550554101/01/10 32 04/09/16حدوش بوشعيب 20021L)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: مديونةأنوالإقليم: سيدي بنورالعبابسة 1551015201/01/10 32 02/09/16عبد ا ورشان 21254Bمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: الحوزلعوينةإقليم: سيدي بنورالقنادرة 1175034911/09/00 31 02/09/15اسميون عبد الرحيم 03349Pمزدوجتمزوزت

إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنوربني عامر 1550021601/01/10 31 14/09/15عزيز بوخير 08160Uمزدوجشتوكة

إقليم: مديونةمليكة الفاسيإقليم: سيدي بنورتامدة 1550255101/01/10 31 02/09/15الحايطي مصطفى 26495Y)مزدوجمديونة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: سيدي بنورالهداية 1550397301/01/10 31 02/09/15المختار بركوك 08171Fمزدوجشتوكة

إقليم: آسفيم/م السورإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1582938805/09/11 31 02/09/15زكرياء ازكير 13643Dمزدوجلحدار

إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: سيدي بنورالخوالدة 16821931004/09/12 31 27/09/15أمين بطاشي 13967Fمزدوجالغيات

عمالة: المضيق - ابن باجةإقليم: سيدي بنورالخمالشة

الفنيدق
1239428413/09/01 29 06/09/17سرفي حفيظة 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: اليوسفيةالطاهر بن عبد الكريمإقليم: سيدي بنورالبللة 15811891002/09/10 29 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة امهاية 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: سيدي بنورالغنادرةإقليم: سيدي بنورالمودنين 1584417105/09/11 29 02/09/15أمال ملح 08658Kمزدوجالغنادرة
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إقليم: النواصرم. حسن صفي الدينإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 1720974302/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة هداجي 25543Nمزدوجاولد عزوز

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي

الجديدة

إقليم: برشيد 13670161007/09/04 28 06/09/17ايت الحاج م 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: سيدي بنورالمل 1407294405/09/08 28 02/09/14إلتحاق بالزوجملوان ايمان 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

المدرسة الجماعاتية طه 

عبد الرحمان

إقليم: سيدي بنورالزرقطونيإقليم: سيدي بنور 1405416105/09/07 27 03/10/16إلتحاق بالزوجاجنين كوثر 08084L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1684414304/09/12 27 02/09/15خديجة طارق 13640Aمزدوجلحدار

إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنوربني هلل 1550711901/01/10 26 02/09/16عمر قناس 08257Zمزدوجأولد عيسى

إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 1683334104/09/12 26 02/09/16هالة غطوس 08452Lمزدوجلعطاطرة

المدرسة الجماعاتية طه 

عبد الرحمان

إقليم: سيدي بنورابن الهيثمإقليم: سيدي بنور 1720930202/09/14 26 14/10/16فتاوي سناء 08102Fمزدوجالعونات

إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: سيدي بنورالقنادرة 1239260913/09/01 25 06/09/17الصبوني زينب 03342Gمزدوجتمزوزت

إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: سيدي بنورتامدة 1177735606/09/00 24 02/09/16ا لمصطفى ابنعدى 09281Mمزدوجلبريكيين

إقليم: مديونةأنوالإقليم: سيدي بنورالمل 1404827205/09/07 24 02/09/16جومالي نجاة 21254Bمزدوجسيدي حجاج واد حصار

إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 1406785505/09/08 24 02/09/16الحياني سفيان 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

 المدرسة الجماعاتية م 

بن شريفة

إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: سيدي بنور 1549107802/09/09 24 زحاف  فاطمة 

الزهراء

02/09/14 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سيدي بنورالمستقبل 1549921301/01/10 24 02/09/16زهراء بسورة 08154Mمزدوجشتوكة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريدإقليم: سيدي بنورشرقاوة

مولي رشيد
1550165101/01/10 24 02/09/16فا طمة  العقاد 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية الحي إقليم: سيدي بنورسبت المعاريف

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1550972201/01/10 24 02/09/16وهبي رشيد 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: سيدي بنورالمل 15805271002/09/10 24 02/09/16الخلوفي دليلة 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

530



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: سيدي بنوربني عامر 1580816102/09/10 24 02/09/16سناء حميد 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنورالجدد 15812061002/09/10 24 02/09/16موبريح فتيحة 08160Uمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1583272705/09/11 24 02/09/16أيوب بياض 08173Hمزدوجشتوكة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: سيدي بنورالقايد موسى

مولي رشيد
1583407305/09/11 24 02/09/16عزيزة الشهايبي 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: سيدي بنورالمل 1583727305/09/11 24 02/09/16خديجة الكوش 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1584222105/09/11 24 02/09/16اسامة خالص 08124Eمزدوجلغديرة

إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنورالجدد 1584300505/09/11 24 02/09/16لكرائد يوسف 08640Rمزدوجأولد سبيطة

إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: سيدي بنورالجدد 1584915105/09/11 24 02/09/16سعيد توفيق 08632Gمزدوجالغربية

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: سيدي بنورالجدد 15852541009/12/11 24 02/09/16مرشوش المولودي 12154Kمزدوجأولد عزوز

إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: سيدي بنورالمل 1680918802/09/11 24 02/09/16مصطفى البحراوي 13637Xمزدوجلحدار

إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 1681216101/01/12 24 02/09/16عبد العزيز الصابري 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: سيدي بنورالجدد 1681411301/01/12 24 02/09/16عبد الكبير محب 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: سيدي بنورالقنادرة 1683174104/09/12 24 02/09/16نزهة الصوابي 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورالفوارس 1683960504/09/12 24 03/10/16متوكل سعيد 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: سيدي بنورالمل 1684592101/01/12 24 02/09/16ملكي مولي التهامي 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة عين المتنبيإقليم: سيدي بنوراولد عمران

الشق
1910867401/01/17 24 06/09/16م عبدالواسع 18161P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: سيدي بنورالقنادرة 1911809901/01/17 24 06/09/16اليوسفي عزيزة 08547Pمزدوجأولد حمدان
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إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: سيدي بنورالمل 1912402801/01/17 24 06/09/16اميمة لشهب 13952Pمزدوجاتوابت

إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورمطران 1913046701/01/17 24 06/09/16سماح سعيد 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

المدرسة البتدائية أبي إقليم: سيدي بنوراولد سعيد

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1720206102/09/14 23 02/09/15فاطمة بوسدرة 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورتامدة 1407474105/09/08 22 02/09/15إلتحاق بالزوجرضوانى زهيرة 08450Jمزدوجلعطاطرة

إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1399864115/09/05 21 02/09/15إلتحاق بالزوجكوثر الهيداني 08173Hمزدوجشتوكة

إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورالنهضة 1681828304/09/12 21 21/05/17سناء أمازيغ 08110Pمزدوجالوليدية

إقليم: سيدي بنورالزرقطونيإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 1401983206/09/06 17 06/09/17إلتحاق بالزوجرباب  خميلي 08084L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: سيدي بنوربوحمام

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1405423205/09/07 17 06/09/17قاسمي عبد المطلب 01814

W

مزدوجسباتة )المقاطعة(

إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: سيدي بنورالزرقطوني 1584360705/09/11 17 06/09/17لكزيري نجوى 08173Hمزدوجشتوكة

إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: سيدي بنورالحاج الطاهر 1684574201/01/12 17 06/09/17م احمو 11147Rمزدوجلل ميمونة

عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: سيدي بنورالطبري 1178479106/09/00 16 06/09/17الحسين مومني 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالجدد 1580344102/09/10 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةالزعر م 08308Eمزدوجالمشرك

إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: سيدي بنورلمويسات 1681143501/01/12 16 06/09/17الحيمر ابراهيم 08270Nمزدوجأولد عيسى

إقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتيةإقليم: سيدي بنورالمناقرة 1683123604/09/12 16 06/09/17حنان الرحوي 26799Dمزدوجلعمامرة

المركزية المنصور الذهبي إقليم: سيدي بنورأبو عبيدة بن الجراح

اولد بلعيد

إقليم: سيدي سليمان 17206631302/09/14 16 06/09/17عبد الرحيم الخيام 10934Jمزدوجعامر الشمالية

مدرسة عين الشفاء إقليم: سيدي بنورسانية بركيك

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1720147202/09/14 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةياسين بوحدو 01503H)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورزرك 1911669101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجسعيدة الغزالي 08110Pمزدوجالوليدية
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إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 1549534102/09/09 14 02/09/16دنيا أمان 08298Uمزدوجالمشرك

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: سيدي بنورالجدد

مرس السلطان
1550959101/01/10 14 مراد النور 

الدريسسي

02/09/16 01525G مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالفوارس 1580486202/09/10 14 محسين        

الحصادي
17/10/16إلتحاق بالزوجة 08308Eمزدوجالمشرك

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سيدي بنورالقنطرة

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1580510202/09/10 14 02/09/16القبلي وفاء 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: سيدي بنورلفللحة 1580697902/09/10 14 02/09/16إلتحاق بالزوجغيتة السا لك 08189Aمزدوجأولد رحمون

إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1580702102/09/10 14 02/09/16محفوظ السني 08308Eمزدوجالمشرك

إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورالمل 1580924402/09/10 14 02/09/16جموح عبد الكريم 08526Sمزدوجشعيبات

إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1581605102/09/10 14 02/09/16توهما يوسف 08457Sمزدوجبوحمام

عمالة: الرباطالحسن المراكشيإقليم: سيدي بنورالقصيبة 1584442205/09/11 14 02/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة  امباركي 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1683495104/09/12 14 02/09/16إلتحاق بالزوجسعيدة جبران 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: سيدي بنورتامدة 1684416104/09/12 14 02/09/16أسماء طرمونية 18572L)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: سيدي بنورمطران

الحسني
1758499102/09/16 14 02/09/16سعيدة الوطاسي 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م زاوية سايسإقليم: سيدي بنورالفوارس 1911519101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجهند دحمان 08581Bمزدوجزاوية سايس

إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: سيدي بنورالمستقبل 1581079102/09/10 7 06/09/17عائشة اللوي 08109Nمزدوجالوليدية

إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: سيدي بنورالغنادرة 1584533105/09/11 7 06/09/17عصام ندير 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

إقليم: الخميساتانوالإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1681268201/01/12 7 06/09/17إلتحاق بالزوجنجية حموشي 11225A)مزدوجالرماني )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: سيدي بنورابن الهيثم 1681382101/03/11 7 06/09/17محوح لكبيرة 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: سيدي بنورالمستقبل 1682214104/09/12 7 06/09/17م بوعلل 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية إخوان إقليم: سيدي بنورسيدي بنور

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1716713103/09/13 7 06/09/17عصام أشراف 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م الصمامدةإقليم: سيدي بنوربني عامر 1718282903/09/13 7 06/09/17شانع حاتم 08520Kمزدوجزاوية لقواسم

المدرسة البتدائية م عابد إقليم: سيدي بنورسيدي بنور

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1718293103/09/13 7 06/09/17حيدة هشام 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1752522302/09/15 7 06/09/17شريفة الدرويش 08267Kمزدوجأولد عيسى

المدرسة الجماعاتية طه 

عبد الرحمان

إقليم: النواصرم. اولد عبوإقليم: سيدي بنور 1405226324/09/07 6 06/09/17إلتحاق بالزوجشيبوب نادية 18194Aمزدوجاولد عزوز

إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: سيدي بنورالطويلعات 1405458105/09/07 6 06/09/17اسماء معقيلي 08129Kمزدوجلغديرة

إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 1584297105/09/11 6 06/09/17احمد لفنيش 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: سيدي بنورالبيروني 1720917102/09/14 6 06/09/17إلتحاق بالزوجةحمزة فتوح 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المسيرةإقليم: سيدي بنورابن بطوطة

وتنان
1752957202/09/15 28 02/09/15هشام فؤاد كوغلت 04828X)المازيغيةاكادير )البلدية

إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: سيدي بنورالطبري 1752875402/09/15 18 02/09/15يوسف النواري 12782T)المازيغيةقلعة مكونة )البلدية
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

07

عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الحوزسيدي غيات 163885116/09/82 231 16/09/82إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف حكيك 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 2إقليم: الحوزتكوتار 853613221/09/83 231 16/09/84أقدمية 20 سنةمينة ايت تجمعات 02724K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس سد 

نفيس

عمالة: مراكشمدرسة عبد الكريم الخطابيإقليم: الحوز 238840116/09/84 205 مولي عبد الرحمان 

العلوي منجد
16/09/90أقدمية 20 سنة 02490F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة أبي تمامإقليم: الحوزتكانة 175314221/09/83 187 16/09/93أقدمية 20 سنةالمختار البوني 21477U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزمركزية امليل 749710116/09/93 187 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد اللطيف بوبل 03382Aمزدوجاغمات

عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: الحوزاكادير تساوت 383529117/09/90 183 21/09/93أقدمية 20 سنةالمصطفى قنبوعي 01745

W

مزدوجبني يخلف

عمالة: مراكشمدرسة الخلصإقليم: الحوزتزكين 725196116/09/92 181 16/09/94أقدمية 20 سنةاسماعيل اراكو 26372Pمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة إسيلإقليم: الحوزمدرسة المرابطين 351147116/09/89 179 16/09/91أقدمية 20 سنةسعيدة ابو الضياء 02494K)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: الحوزبلعطار 383363116/09/90 179 16/09/95أقدمية 20 سنةشلكي عبدالرزاق 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الحوزتكانة

المركزية

عمالة: مراكش 258871116/09/85 177 16/09/96أقدمية 20 سنةم الريمي 02564Lمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: الحوزحمان الفتواكي 270019216/09/85 177 16/09/93أقدمية 20 سنةاحمد عوفير 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة أبي تمامإقليم: الحوزاولد يحي 689156316/09/80 177 16/09/98أقدمية 20 سنةم العلوي الفلس 21477U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الحوزتيولي 749946316/09/93 177 21/12/94أقدمية 20 سنةعبد العزيز الزرقاوي 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الحوزحمان الفتواكي

المركزية

عمالة: مراكش 354984116/09/89 175 16/09/95أقدمية 20 سنةفوزية بلعيدي 02564Lمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: الحوزاولد يحي 175148221/09/83 173 16/09/99أقدمية 12 سنةأحمد سعيف 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزابت مولي علي 258683116/09/85 173 عبد الهادي ايت عبد 

العالي
16/09/98أقدمية 20 سنة 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة عبد الكريم الخطابيإقليم: الحوزتكوتار 203572121/09/83 171 م. الحسن الدريسي 

الشهيري
16/09/98أقدمية 20 سنة 02490F)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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تاريخ

التوظيف
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الختيار
إنتقال
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: الحوزالولجة 206790216/09/83 171 16/09/97أقدمية 20 سنةبوالنيت عمر 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة الشابيإقليم: الحوزالصبيطي 269938316/09/85 171 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفئ الوهابي 02464C)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة بدرإقليم: الحوزايت فاسكا 749158116/09/93 171 16/09/97أقدمية 20 سنةسعيدة  ايت لحسن 23071B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس سد 

نفيس

مدرسة عبد الواحد إقليم: الحوز

المراكشي

عمالة: مراكش 882535216/09/87 171 28/09/94أقدمية 20 سنةلطيفة ابن الصردي 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزابت مولي علي 213527116/09/85 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعلي ماموري 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة الطبريإقليم: الحوزتكوتار 216904216/09/85 167 16/09/97أقدمية 20 سنةم العزوزي 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزتلتست 740625116/09/93 167 16/09/97أقدمية 20 سنةعمر الفنقري 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوزالخميس

المركزية

عمالة: مراكش 56096116/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةعزيز البرج 02572Vمزدوجسعادة

إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الحوزايت سميل 749752116/09/93 165 16/09/96أقدمية 20 سنةنعيمة ارسام 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة دار السلطانإقليم: الحوزتازارت 1047956116/09/96 165 16/09/97أقدمية 20 سنةجمال الطالبي 02517Kمزدوجسعادة

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزبوحدو

ادريس

إقليم: الحوز 258911116/09/85 163 16/09/97أقدمية 20 سنةم امقران 03239Vمزدوجأوريكة

عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: الحوزتالبنين 765347116/09/91 161 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الرزاق لمدغمج 02731T سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

ايت عمارة الواد 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1إقليم: الحوز 1048144216/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةهشام القليعي 02500S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوز مركزية تمكرت 1049439116/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةم ابرجي 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الحوزاجيكن

المركزية

عمالة: مراكش 270781116/09/86 159 16/09/98أقدمية 20 سنةم عيبود بنشقرون 02564Lمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: الحوزلعوينة 749749116/09/93 159 06/09/00أقدمية 12 سنةزينب القبطان 02453R المشور-القصبة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوزتالنيف 1048148116/09/96 159 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد العزيز بوكريم 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزتالبنين 60378116/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الرحمان كرنان 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس الحركات إقليم: الحوزسيدي احمد التومي

المركزية

عمالة: مراكش 60783116/09/94 157 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد ا الكرناوي 02565Mمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوزتكانة 338046216/09/88 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد القادر قدادري 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزبوعويد 338097116/09/88 157 عبدالرحيم 

بنبوخريص
16/09/98أقدمية 20 سنة 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس سيد الشيخ إقليم: الحوزتصورت 1

المركزية

عمالة: مراكش 706675116/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد اللطيف الشغافــي 02523Sمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس 

تمازوزت

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوز 720874116/09/92 157 16/09/98أقدمية 20 سنةسعيد كول 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

مدرسة السلطان مولي إقليم: الحوزدار العسري

اسماعيل

عمالة: مراكش 776649116/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الغني الفضي 26067Hمزدوجحربيل

عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: الحوزدناسة 1047574116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعزيز واحمان 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزتمغزدان 1048741116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الكريم السليماني 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: الحوزاكادير تساوت 57867416/09/94 155 16/09/99أقدمية 12 سنةاحمد صلحان 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

عمالة: مراكشمدرسة دار السلطانإقليم: الحوز 153891516/09/82 154 16/09/98أقدمية 20 سنةم رزوق 02517Kمزدوجسعادة

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزالصبيطي

المركزية

عمالة: مراكش 205014217/09/84 153 29/05/15أقدمية 12 سنةعبد الرحيم كرمولي 02739Bمزدوجتسلطانت

ايت عمارة الواد 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوز 1047774316/09/96 153 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الصادق شدغور 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزسيدي احمد التومي

المركزية

عمالة: مراكش 1048890116/09/96 153 06/09/00أقدمية 12 سنةيوسف العسجادي 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ملوان إقليم: الحوزازميم

المركزية

عمالة: مراكش 1049152516/09/96 153 16/09/99أقدمية 12 سنةهشام تكناوي 02528Xمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزتغنبوشت

المركزية

عمالة: مراكش 1114736716/09/97 153 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد العزيز الطاوسي 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: الحوزالمرجة

المركزية

عمالة: مراكش 1114796216/09/97 153 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد العزيز شيمان 02527

W

مزدوجالسويهلة

537



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
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عمالة: مراكشمدرسة الموقفإقليم: الحوزاكدوركيك 1114808216/09/97 153 مولي رشيد ايت 

الزاويت
16/09/99أقدمية 12 سنة 02675G مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزكيك

المركزية

عمالة: مراكش 1114828516/09/97 153 16/09/99أقدمية 12 سنةعزيز كضاض 02739Bمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزايت بورد 62514316/09/95 151 16/09/99أقدمية 12 سنةفاطمة الزهراء علق 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ملوان إقليم: الحوزتالبنين

المركزية

عمالة: مراكش 216538216/09/85 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعمر عصفاني 02528Xمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الحوزثلث نسال

المركزية

عمالة: مراكش 355976116/09/89 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعلي رضا 02807Aمزدوجالويدان

عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الحوزالناقوش 379011117/09/90 151 16/09/99أقدمية 12 سنةلحسن ابروك 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزبوحدو

المركزية

عمالة: مراكش 749499316/09/93 151 16/09/02أقدمية 12 سنةم سموط 02602Cمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوز مركزية الشعبة

المركزية

عمالة: مراكش 768409816/09/91 151 06/09/01أقدمية 12 سنةحسن ايت فطيم 02558Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزماووت

المركزية

عمالة: مراكش 1047437116/09/96 151 16/09/98أقدمية 20 سنةعزيز فاروخ 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزاولماس

المركزية

عمالة: مراكش 10475691016/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةالعربي ناف 02739Bمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة السعديينإقليم: الحوزتالبنين 1047777216/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الهادي شبيلي 02691Z مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة النبعاثإقليم: الحوزاجيكن 1048243116/09/96 151 16/09/98أقدمية 20 سنةخالد بوشوى 02730S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: الحوزتيديلي

المركزية

عمالة: مراكش 1114725216/09/97 151 16/09/99أقدمية 12 سنةامينة بن حفو 02610Lمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الحوزتيديلي

المركزية

عمالة: مراكش 1119924116/09/98 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الله المعطاوي 02532Bمزدوجالوداية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الحوزالمرجة

المركزية

عمالة: مراكش 1119997116/09/98 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم لمداحي 02807Aمزدوجالويدان

عمالة: مراكشمدرسة ابن عاشرإقليم: الحوزاكدوركيك 1154701216/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةسعيدة احكيم 02457V مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس المية إقليم: الحوزتمكوست

المركزية

عمالة: مراكش 1154913916/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةنوال شاوليض 02816Kمزدوجالويدان
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مجموعة مدارس النور إقليم: الحوز  مركزية تدارت

المركزية

عمالة: مراكش 1155030416/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةمريم لعويني 02811Eمزدوجالويدان

عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوزتكانة 1114602116/09/97 150 16/09/98إلتحاق بالزوجفاطمة ايت لحرير 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاجيكن

عثمان المركزية

عمالة: مراكش 379273717/09/90 149 06/09/00أقدمية 12 سنةفاطمة ارقطي 02552Yمزدوجالوداية

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزاغرمان 1114698116/09/97 148 16/09/99إلتحاق بالزوجليلى بسلم 03773Aمزدوجتمصلوحت

عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: الحوزدرب الشمس 239353117/09/84 147 16/09/98أقدمية 20 سنةمولي احمد فتح ا 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزايت قدور

المركزية

عمالة: مراكش 769106916/09/91 147 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الرحيم ازناك 02755Uمزدوجحربيل

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتالبنين 1048904316/09/96 147 16/09/99أقدمية 12 سنةرضوان لبيب 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس المية إقليم: الحوزوحدة تمسولت

المركزية

عمالة: مراكش 1114662516/09/97 147 06/09/00أقدمية 12 سنةسمية الودناكسي 02816Kمزدوجالويدان

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزإينغد 1154693616/09/99 147 16/09/00أقدمية 12 سنةزهيرة لملوج 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الحوزمركزية امليل

المركزية

عمالة: مراكش 1154893516/09/99 147 06/09/00أقدمية 12 سنةمصطفى الرباحي 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزماووت 1047396116/09/96 145 04/09/02أقدمية 12 سنةعمر الزنكدي 03240

W

مزدوجاغمات

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزاولماس 1047648816/09/96 145 16/09/99أقدمية 12 سنةعلي العيادي 03780Hمزدوجتمصلوحت

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزدناسة 1119959116/09/98 145 06/09/00أقدمية 12 سنةالمصطفى الزاهد 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الحوز مركزية تيزغت

المركزية

عمالة: مراكش 1177596606/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةم المامون لقريفي 02532Bمزدوجالوداية

عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: الحوزماووت 62735216/09/95 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةم الفصالي 25266Mمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الحوزالخروع 707697116/09/92 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةم ايت الحمدي 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزالمعمل 766344716/09/91 143 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد اللطيف لعنيبر 25426Lمزدوجتسلطانت
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عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 10482401016/09/96 143 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد الوهاب قمشة 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: الحوزازميم

المركزية

عمالة: مراكش 1154618216/09/99 143 06/09/01أقدمية 12 سنةخالد العسال 02527

W

مزدوجالسويهلة

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزوزكيطة 1154931916/09/99 143 06/09/01أقدمية 12 سنةهشام فطامي 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ابن الثير إقليم: الحوزوحدة تمسولت

المركزية

عمالة: مراكش 59840216/09/94 141 06/09/00إلتحاق بالزوجةعبد ا بوسمرة 02579Cمزدوجسعادة

مجموعة مدارس المية إقليم: الحوز مركزية الشعبة

المركزية

عمالة: مراكش 707810916/09/92 141 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد اللطيف بوشرع 02816Kمزدوجالويدان

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

مجموعة مدارس 44 إقليم: الحوز

المركزية

عمالة: مراكش 11147891016/09/97 141 06/09/01أقدمية 12 سنةيسين العثماني 02784Aمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الحوزتيديلي

المركزية

عمالة: مراكش 1154950116/09/99 141 16/09/99أقدمية 12 سنةالهام بواوضاض 02532Bمزدوجالوداية

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزمركزية اماسين

المركزية

عمالة: مراكش 1154997816/09/99 141 16/09/99أقدمية 12 سنةحفيظة الريحاني 02558Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزاهريصان

المركزية

عمالة: مراكش 1180128206/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةصاص يوسف 02811Eمزدوجالويدان

إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزتيديلي 1155072116/09/99 140 06/09/00إلتحاق بالزوجحياة امسكين 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزتازارت 1114676316/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةتوفيق النماطي 03254Lمزدوجأيت فاسكا

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية الرافعيإقليم: الحوز مركزية تمكرت

مسيك
1153836116/09/99 139 04/09/02أقدمية 12 سنةاوغدو اسماعيل 01819B)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزتلتست 1155085116/09/99 139 04/09/02أقدمية 12 سنةحسن أجبلي 03259Sمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوز مركزية تيزغت 1234361306/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةنور الدين عمراوي 03259Sمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الحوزمركزية امليل

المركزية

عمالة: مراكش 12387191006/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعزيزة الناصري 02532Bمزدوجالوداية

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الحوزاسوال

المركزية

عمالة: مراكش 14040251001/01/02 139 01/01/02أقدمية 12 سنةقشبو ا    لحسن 02540Kمزدوجالوداية

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الحوزاسوال

المركزية

عمالة: مراكش 1404033801/01/02 139 الوادودي فاطمة 

الزهراء
01/01/02أقدمية 12 سنة 02825Vمزدوجأولد حسون
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إقليم: الحوزتيوليإقليم: الحوزويركان 11545861016/09/99 137 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد الحق شنداوي 03784Mمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوز مركزية اغبالو 1173537206/09/00 137 05/09/02أقدمية 12 سنةمولي حفيظ شعتيق 03597J)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوزايت سميل 1180664106/09/00 137 04/09/02أقدمية 12 سنةعماد مزوز 03643Jمزدوجسيدي  بدهاج

عمالة: مراكشمدرسة عمر بن الخطابإقليم: الحوزتكانة 359376817/09/90 136 06/09/00إلتحاق بالزوجةالحسين باحسو 02483Y)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوز مركزية تمكرت 1154863116/09/99 136 06/09/01إلتحاق بالزوجعائشة الدبياني 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزايت بورد 1155079116/09/99 136 06/09/01إلتحاق بالزوجسومية بنرحو 03768Vمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزمركزية تخربين 1154568216/09/99 135 06/09/03أقدمية 12 سنةياسين الصبيحي 03254Lمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: الحوزكيك

المركزية

عمالة: مراكش 1175019406/09/00 135 04/09/02أقدمية 12 سنةعلي امضيش 02603Dمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس 

تمازوزت

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الحوز

المركزية

عمالة: مراكش 1237803106/09/01 135 18/09/02أقدمية 12 سنةوهيبة القتوري 02825Vمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الحوزالبريزة

المركزية

عمالة: مراكش 91115116/09/95 133 04/09/02أقدمية 12 سنةحسن خويمة 02540Kمزدوجالوداية

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزلعوينة 739135816/09/93 133 06/09/01إلتحاق بالزوجةخالد بايميك 03773Aمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزاكادير نايت لحسن

المركزية

عمالة: مراكش 1047731716/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الحق البرك 02602Cمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: الحوز مركزية الرحى

المركزية

عمالة: مراكش 1048149916/09/96 133 21/09/05أقدمية 12 سنةعبد الكبير دمتي 02603Dمزدوجاكفاي

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 1175839105/09/00 133 05/09/03أقدمية 12 سنةحميد ايت حسي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الحوزوزكيطة

المركزية

عمالة: مراكش 1238406406/09/01 133 04/09/02أقدمية 12 سنةحجيبة مشعال 02825Vمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزالمو

المركزية

عمالة: مراكش 1264181504/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةحسناء بلء 02602Cمزدوجاكفاي

عمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوفإقليم: الحوزتغولست 12665761104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةخديجة السكاني 01030U)مزدوجالسويسي )المقاطعة
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عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: الحوزابت مولي علي 1117083116/09/97 132 06/09/01إلتحاق بالزوجنورة فدواش 02682P مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 1154983116/09/99 132 04/09/02إلتحاق بالزوجليلى بولصضال 03773Aمزدوجتمصلوحت

عمالة: مراكشمدرسة الفردوسإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 1238016406/09/01 132 06/09/01إلتحاق بالزوجفوزية الفغيري 24229K)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزاولماس 1238615106/09/01 132 06/09/01إلتحاق بالزوججيهان مستجيد 03773Aمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزثلث نسال

المركزية

عمالة: مراكش 1046118316/09/96 131 04/09/02أقدمية 12 سنةيوسف بنزوينة 02755Uمزدوجحربيل

عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: الحوزستي فاضمة 1235689106/09/01 131 06/09/01إلتحاق بالزوجحنان داحمي 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزاكر نومعاد 1236779106/09/01 131 06/09/03أقدمية 12 سنةعبد الله النومي 03740Pمزدوجاغواطيم

عمالة: مراكشمدرسة رابعة العدويةإقليم: الحوزحسن الصغير 639561016/09/95 130 16/09/97أقدمية 20 سنةبوشرى بن الكيال 02462A)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوز مركزية تيزي 1178185106/09/00 130 04/09/02إلتحاق بالزوجمريم كاملي 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوززطولة 1047630116/09/96 129 04/09/03إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الشرقاوي 03773Aمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتيزي التحتانية

عثمان المركزية

عمالة: مراكش 1154969516/09/99 129 16/09/02أقدمية 12 سنةم شوقي بادر 02552Yمزدوجالوداية

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزكيك 1175251106/09/00 129 06/09/01أقدمية 12 سنةم بويمجدن 03740Pمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتلتست 1263715104/09/02 129 06/09/03أقدمية 12 سنةابراهيم امداح 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزم م آيت عابد

المركزية

عمالة: مراكش 1265100104/09/02 129 16/09/03أقدمية 12 سنةعبد اللطيف شدغور 02755Uمزدوجحربيل

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزاكرماون

المركزية

عمالة: مراكش 1266702404/09/02 129 05/09/03أقدمية 12 سنةفال مصطفى 02755Uمزدوجحربيل

إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزاسكين 1119949116/09/98 127 05/09/03أقدمية 12 سنةبوبكر  بوشو 03254Lمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: الحوزابن حبوس 1154965116/09/99 127 05/09/03إلتحاق بالزوجفرح الشرقاوي كمال 24821Dمزدوجسيدي عبد ا غيات
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إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوز مركزية اغبالو 1235552106/09/01 127 04/09/02إلتحاق بالزوجةم الشاوي 03773Aمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزازميم 1237949106/09/01 127 28/09/04أقدمية 12 سنةطارق العكاوي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتيديلي 1268742118/09/02 127 05/09/03أقدمية 12 سنةالمصطفى  ندعلي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

ايت عمارة الواد 

المركزية

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوز 1404027201/01/02 127 24/09/04أقدمية 12 سنةالحسناوي ادريس 03780Hمزدوجتمصلوحت

عمالة: مراكشمدرسة أبوفراسإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 1154857716/09/99 126 04/09/02إلتحاق بالزوجنجاة ايت بليزيد 02661S مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزتريخت 1233785106/09/01 126 19/09/02إلتحاق بالزوجةم أعراب 03773Aمزدوجتمصلوحت

عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 1263883204/09/02 126 04/09/02إلتحاق بالزوجاسماء ارجدال 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة ادريس الولإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 1266740104/09/02 126 04/09/02إلتحاق بالزوجسوسن فروخ 02677J مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزتزكين 57875916/09/94 125 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد الصادق سكوتي 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: الحوزاغرمان

وتنان
1046258116/09/96 125 عمر  ايت عبد 

الرحمان
05/09/03أقدمية 12 سنة 04914Rمزدوجايموزار

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزثلث نسال 1047832216/09/96 125 06/09/05أقدمية 12 سنةعبد اللطيف توفيق 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزاكادير تساوت 1114749116/09/97 125 24/09/04إلتحاق بالزوجةمنصوري م  عبدو 03770Xمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزسبت اكرفروان 1154606416/09/99 125 03/09/03أقدمية 12 سنةالمصطفى  النفريوي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزواوسفت 1154798716/09/99 125 16/09/03أقدمية 12 سنةانس  بوابرين 03372Pمزدوجاغمات

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزماووت 1154816416/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةخامسة طليوس 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتريخت 1155073216/09/99 125 عبد الله  ايت بن 

بوشعيب
05/09/03أقدمية 12 سنة 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزبوعويد 1173084706/09/00 125 عبد الجليل أيت 

لكسير
20/09/05أقدمية 12 سنة 03258Rمزدوجأيت فاسكا
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إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتمغزدان 1234366806/09/01 125 04/09/02أقدمية 12 سنةهشام عامري 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزايغير-غجدامة 1265862104/09/02 125 04/09/02إلتحاق بالزوجبشرى الكلع 03773Aمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوزالمنصور الموحدي

المركزية

عمالة: مراكش 1268091604/09/02 125 22/09/04أقدمية 12 سنةرجاء اليعقوبي 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: الحوزتيوليإقليم: الحوزإينغد 1269780604/09/02 125 07/09/04أقدمية 12 سنةامين تمسلي 03784Mمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزثلث نسال 1404019101/01/02 125 05/09/04أقدمية 12 سنةعبد العالي عريش 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزماووت 90982116/09/95 123 25/09/07عبد الرحيم الرحماني 03705Bمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزالطلسإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 1234371206/09/01 123 03/09/03إلتحاق بالزوجسعيدة أمسگين 03235R)مزدوجأمزميز )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة اليرموكإقليم: الحوزستي فاضمة 1264417104/09/02 123 04/09/02إلتحاق بالزوجنزهة بنعرفة 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاهريصان

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1267895404/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةصفاء لحميزي 02828Yمزدوجأولد حسون

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزايت واكستيت 1268075204/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةلبنى لخناتي 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: الحوزبوعويد

المركزية

عمالة: مراكش 1119938516/09/98 122 24/09/04إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الكزالي 02555Bمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الحوزتكوتار 1114572116/09/97 121 08/11/05إلتحاق بالزوجةحميد الديح 02727N سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزدار الجامع 1263413504/09/02 121 05/09/03إلتحاق بالزوجنزهة أكرام 03773Aمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الحوزاغرمان

المركزية

عمالة: مراكش 1305840305/09/03 121 27/09/04أقدمية 12 سنةكمال اصمار 02540Kمزدوجالوداية

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزاكجكال 1235388106/09/01 119 22/09/04إلتحاق بالزوجلبنى بوتلوزت 03773Aمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزمولي ابراهيم 725036516/09/92 118 16/09/99أقدمية 12 سنةاحمد نوفل رشوق 03705Bمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الحوزتزكين

المركزية

عمالة: مراكش 1154799316/09/99 117 07/09/04أقدمية 12 سنةعبد الصادق رفلت 02540Kمزدوجالوداية
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مجموعة مدارس 

تمازوزت

عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الحوز 1155028116/09/99 117 05/09/03إلتحاق بالزوجنجاة  عمران 02740Cمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزوحدة تمسولت

بلعكيد المركزية

عمالة: مراكش 1156048816/09/99 117 03/09/03إلتحاق بالزوجبديعة بويدر 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزتيديلي 1175579206/09/00 117 21/09/04أقدمية 12 سنةرشيد الموصوفي 03254Lمزدوجأيت فاسكا

عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: الحوزانسا 1178492906/09/00 117 07/09/04أقدمية 12 سنةنادية المنهيج 02505Xمزدوجسيدي الزوين

مدرسة السلطان مولي إقليم: الحوزالصبيطي

اسماعيل

عمالة: مراكش 1263535704/09/02 117 29/09/15إلتحاق بالزوجسهام ايت حكة 26067Hمزدوجحربيل

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الحوزالمنصور الموحدي

المركزية

عمالة: مراكش 1266754912/09/02 117 07/09/04أقدمية 12 سنةنوال فوزي 02540Kمزدوجالوداية

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاغرمان 13058381005/09/03 117 17/09/05أقدمية 12 سنةعبد الوهاب اسافار 03382Aمزدوجاغمات

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الحوز مركزية تيزي

المركزية

عمالة: مراكش 1155081716/09/99 115 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد الودود  الديس 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزامسكر 1266276304/09/02 115 11/10/04أقدمية 12 سنةهشام الماسي 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 57727116/09/94 113 06/09/04إلتحاق بالزوجةعبد الغني الهكاك 03770Xمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزمشطون 749586116/09/93 113 23/09/04إلتحاق بالزوجةالحسين  اخراز 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: الحوزالبريزة 787143116/09/92 113 عبد الحق ايت 

السياض
16/12/08إلتحاق بالزوجة 02682P مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة مولي رشيد إناثإقليم: الحوزمولي ابراهيم 258640818/09/85 111 مولي عبد المجيد 

مول العاود
16/09/99إلتحاق بالزوجة 02678K مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوزمركزية امليل

المركزية

عمالة: مراكش 1154891516/09/99 111 16/09/04أقدمية 12 سنةرشيد  المقترب 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: الحوزتيوليإقليم: الحوزايت بورد 1269432304/09/02 111 07/09/05أقدمية 12 سنةهشام سامي 03784Mمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزتريخت 1367449107/09/04 111 07/09/04إلتحاق بالزوجنادية الباهري 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الحوزلعوينة

المركزية

عمالة: مراكش 10493441116/09/96 109 18/10/11يوسف ردان 02587Lمزدوجسيدي الزوين
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إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوزدار الجامع 1174005718/09/00 109 07/09/05أقدمية 12 سنة مصطفى ايت اومغار 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزتمغزدان 1178330106/09/00 109 07/09/05أقدمية 12 سنةم الجويج 03254Lمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزتلتست 1179817106/09/00 109 07/09/05أقدمية 12 سنةم وحمان 03259Sمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوز مركزية اغبالو

المركزية

عمالة: مراكش 1238960814/09/01 109 06/09/06أقدمية 12 سنةم اولد بوستة 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزم م آيت عابد 1263301118/09/02 109 07/09/05أقدمية 12 سنةجواد  ابوراجي 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتغنبوشت 1264453304/09/02 109 16/12/08طارق بن دبان 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوزاسني

المركزية

عمالة: مراكش 1268564104/09/02 109 17/09/15إلتحاق بالزوجةأسامة مساعد 02572Vمزدوجسعادة

إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزوزكيطة 1307513105/09/03 109 22/09/05إلتحاق بالزوجخديجة جمار 03770Xمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزتيخفست 13671341007/09/04 109 07/09/04إلتحاق بالزوجكوثر عطواني 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوزإينغد 1368530407/09/04 109 07/09/06أقدمية 12 سنةجواد جلولت 03597J)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزاهريصان 1400473207/09/05 109 07/09/05أقدمية 12 سنةم لبراهمي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزالطلسإقليم: الحوزمارية القبطية 861839121/09/83 108 تبادلأقدمية 12 سنةمليكة علي أوعلي 25/09/04 03235R)مزدوجأمزميز )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة مولي علي الشريفإقليم: الحوزاهريصان 1368688707/09/04 108 07/09/04إلتحاق بالزوجصفاء اليزغي 02718D سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 1368511507/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةفاطمة جكان 03264Xمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزلرجام 11546041016/09/99 105 05/09/07عبد العزيز   حاجب 03734Hمزدوجاغواطيم

عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: الحوزايكودار 1154872116/09/99 105 04/09/02إلتحاق بالزوجخديجة بودبيد 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: الحوزامزوزيت

المركزية

عمالة: مراكش 1236267206/09/01 105 24/09/07عبد الرزاق الهنوي 02610Lمزدوجأيت ايمور

546



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاولماس 1367929107/09/04 105 06/09/06أقدمية 12 سنةمولي م التغزاوي 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوززرقطن 1368228107/09/04 105 25/11/05إلتحاق بالزوجبنحامدة الهام 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوزايت عشا 1155123216/09/99 103 02/09/10يوسف بوكليلي 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزوزكيطة 11784281006/09/00 103 05/09/07المصطفى مهجي 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزمدرسة المرابطين

المركزية

عمالة: مراكش 1234101406/09/01 103 16/09/17إلتحاق بالزوجسناء أيت حمادي 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس  البساتين إقليم: الحوزالبريزة

أولد ابا مركزية

عمالة: مراكش 1263529404/09/02 103 17/12/08إلتحاق بالزوجربيعة أيت المختار 02583Gمزدوجسعادة

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزتريخت 1266825504/09/02 103 27/09/07مبارك كطير 03240

W

مزدوجاغمات

إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزعين الجديد 1048136216/09/96 102 28/11/11إلتحاق بالزوجةهشام شالين 03770Xمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزمدرسة المرابطين 707158116/09/92 101 17/12/08إلتحاق بالزوجةحسن حوري 03768Vمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزابت مولي علي 1266798104/09/02 101 05/09/08إلتحاق بالزوجكلثوم فولنجي 03768Vمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوز مركزية الشعبة 1367587107/09/04 101 06/09/06إلتحاق بالزوجخديجة المنگوگ 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس ابن بطوطة إقليم: الحوزسبت اكرفروان

المركزية

عمالة: مراكش 1404023301/01/02 101 15/12/08حوميد بناني سعيد 02548Uمزدوجالوداية

عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: الحوزامكدال 1399354107/09/05 100 07/09/05إلتحاق بالزوجاسماء بلهبرة 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزاسني 1237063406/09/01 99 28/11/11عبد الرحيم فقجدي 03729Cمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزم م آيت عابد 1404028801/01/02 99 18/10/11عزيز مالكي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزتكوتار

بلعكيد المركزية

عمالة: مراكش 62763216/09/95 97 01/12/11إلتحاق بالزوجةنجيب هنودة 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزاكرفروان

البتدائية

إقليم: الحوز 1154654116/09/99 97 17/12/08إلتحاق بالزوجةعبد الجليل  معروشي 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية
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مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزاهريصان

المركزية

عمالة: مراكش 1173332306/09/00 97 01/10/07إلتحاق بالزوجةفؤاد بنعمر 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: الحوززرقطن

المركزية

عمالة: مراكش 1174416606/09/00 97 02/09/09عبد النبي بويفري 02776Sمزدوجأولد دليم

إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزإينغد 1263472104/09/02 97 05/09/07إلتحاق بالزوجةعمر ايت عدي 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزمركزية تخربين 1264974304/09/02 97 04/12/11يوسف بوغابي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الحوزالمعمل 1114737416/09/97 96 29/11/11إلتحاق بالزوجةامين المحجوبي 02748Lمزدوجحربيل

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزاكروكا

ادريس

إقليم: الحوز 1180609706/09/00 95 02/09/10مليكة مطهر 03239Vمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 1267204104/09/02 95 05/09/07إلتحاق بالزوجةمنير حلمي 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزمركزية امليل

ادريس

إقليم: الحوز 1367410107/09/04 95 20/09/07رشيد العكاري 03239Vمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزالبريزة 1177784106/09/00 93 05/09/11إلتحاق بالزوجسهام الرافي 03770Xمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزيابورة 1266928104/09/02 93 05/09/07عبد الرحيم حدا 03706Cمزدوجأوريكة

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوز

المركزية

عمالة: مراكش 1268174304/09/02 93 06/09/06إلتحاق بالزوجةعبد الصادق مهنان 02558Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أيت داود إقليم: الحوزاولماس

المركزية

عمالة: مراكش 1269773704/09/02 93 04/09/06إلتحاق بالزوجإمان التهاميم 02596

W

مزدوجاكفاي

إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزماووت 1367176107/09/04 93 18/12/08إلتحاق بالزوجفرح بوشينة 03327Rمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزتيخفست 1367264607/09/04 93 26/10/09عبد المطلب بوقنطر 03734Hمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 1368722207/09/04 93 16/12/08إلتحاق بالزوجفتيحة سولل 24821Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزالبريزة 1117982516/09/97 92 06/09/06إلتحاق بالزوجربيعة الخطابي 19831Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوزمدرسة المرابطين

المركزية

عمالة: مراكش 1176344306/09/00 92 17/11/08إلتحاق بالزوجخديجة الحمري 02572Vمزدوجسعادة
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إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتغنبوشت 1236175106/09/01 92 05/09/11إلتحاق بالزوجةعبد الهادي الغابة 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوززطولة

المركزية

عمالة: مراكش 1154780416/09/99 91 29/11/11إلتحاق بالزوجةناصر فصيح 02572Vمزدوجسعادة

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزلرجام 11773411013/09/00 91 17/11/08نورة حميمي 03734Hمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوزسيدي داود

المركزية

عمالة: مراكش 1236176606/09/01 91 29/11/11إلتحاق بالزوجةعبد الغني الغغـاي 02572Vمزدوجسعادة

إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوز مركزية اغبالو 1268399204/09/02 91 08/10/10هشام مزوار 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية

مجموعة مدارس الصفصافة إقليم: الحوزامزوزيت

المركزية

عمالة: مراكش 1401609206/09/06 91 06/09/06أقدمية 12 سنةغزلن ابن فايدة 02615Sمزدوجأيت ايمور

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 1174054106/09/00 90 02/09/14توفيق بزديك 03264Xمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوز مركزية الرحى

المركزية

عمالة: مراكش 1239040306/09/01 90 17/12/08إلتحاق بالزوجةاحماد  والزين 02566Nمزدوجسعادة

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 1263432104/09/02 90 30/11/11إلتحاق بالزوجحنان اهدا 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوززطولة 1179777106/09/00 89 29/11/11إلتحاق بالزوجةشراف الطويلب 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزتصورت 1 1238891106/09/01 89 17/12/08إلتحاق بالزوجسعاد أدادة 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس المية إقليم: الحوزالبريزة

المركزية

عمالة: مراكش 1263287204/09/02 89 02/09/11إلتحاق بالزوجنادية أبو حفص 02816Kمزدوجالويدان

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 1305813305/09/03 89 18/09/12خالد اركابي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزاغرمان 1367627207/09/04 89 04/09/11رشيد الورد 03372Pمزدوجاغمات

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزتغنبوشت 1176263206/09/00 87 01/10/11عبد العزيز المعنة 03706Cمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوزوحدة تمسولت

المركزية

عمالة: مراكش 1400865407/09/05 87 17/11/08انس غفاري 02822Sمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزالبريزة

عثمان المركزية

عمالة: مراكش 1401053407/09/05 87 16/12/08نعيمة توفيط 02552Yمزدوجالوداية
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عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الحوزتغنبوشت 1154864716/09/99 85 05/09/07إلتحاق بالزوجةحفيظ ايت بندرعو 02740Cمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزالبريزة 1177344108/09/00 85 16/12/08إلتحاق بالزوجعائشة حميمصا 25426Lمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزسبت اكرفروان 1235365806/09/01 85 21/09/12إيمان بوسياف 03349Pمزدوجتمزوزت

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: الحوزيابورة

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1267427218/09/02 85 03/09/10يوسف جمال الدين 02612Nمزدوجأيت ايمور

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزطلزين 1368666907/09/04 85 05/09/08لشقر يوسف 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزتيخفست 1401119107/09/05 85 13/10/09إلتحاق بالزوجوديان زيرار 03327Rمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزعين الرمان 1153987216/09/99 84 02/09/14إلتحاق بالزوجةخالد عجيب 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الطرطوشيإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 1306665116/09/03 84 05/09/07إلتحاق بالزوجالبداوي سعاد 12035F)مزدوجابي الجعد )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة القاضي عياضإقليم: الحوزانزال الجبل 1404710905/09/07 84 17/12/08إلتحاق بالزوجالمعنى فاطمة 02680M مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزبوحدو 1173249106/09/00 83 29/11/11إلتحاق بالزوجةم بوعدي 03770Xمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزازميم 1175933116/09/00 83 29/11/11هشام   ضيفي 03264Xمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس الصفصافة إقليم: الحوز مركزية تمكرت

المركزية

عمالة: مراكش 1305888516/09/03 83 02/09/10يوسف بدولي 02615Sمزدوجأيت ايمور

م م المختار السوسي 

-ازيزل

عمالة: الميةالفتحإقليم: الحوز 1307333105/09/03 83 07/09/07ضحى حنان 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 89519316/09/95 82 02/09/16إلتحاق بالزوجةاحمد بورزا 19831Eمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الحوزمدرسة الرياض 1179333206/09/00 82 06/09/06إلتحاق بالزوجأمل كونة 02748Lمزدوجحربيل

عمالة: مراكشمدرسة ادريس الولإقليم: الحوزم م آيت عابد 1367860307/09/04 81 11/10/11إلتحاق بالزوجحورية نوفيد 02677J مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الحوزاسني 14001111007/09/05 81 07/10/10إلتحاق بالزوجحفصة الزين 26726Zمزدوجحربيل
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزسيدي فارس 1405215305/09/07 81 02/09/09المصطفى بويزوران 03729Cمزدوجاغواطيم

المدرسة الجماعاتية ذات 

النطاقين

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوز 1306451405/09/03 80 03/09/13عبد الصمد شليحة 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: قلعة  السراغنةأبو بكر الصبيحي المركزيةإقليم: الحوزايت اكتل 1400355107/09/05 80 05/09/07عز الدين  جدي 08781U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1239621406/09/01 79 15/10/11عبد الرحيم توفيق 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد 1049589516/09/96 78 19/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الكبير المواق 19831Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس سد 

نفيس

عمالة: مراكشمدرسة سيدي بن اسليمانإقليم: الحوز 1119975416/09/98 78 02/09/16إلتحاق بالزوجةعادل نزهاري 02662T مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزالطلسإقليم: الحوزإينغد 1368116107/09/04 78 02/09/09إلتحاق بالزوجمونى اهروا 03235R)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزثلث نسال 1154629216/09/99 77 05/09/08إلتحاق بالزوجةخالد نكاي 03327Rمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس ملوان إقليم: الحوزدرب الشمس

المركزية

عمالة: مراكش 1157884716/09/99 77 06/09/10إلتحاق بالزوجةرشيد أثنان 02528Xمزدوجالسويهلة

إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزماووت 1264600604/09/02 77 06/09/17عبد الرزاق بنزيدان 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 1264701123/09/02 77 05/09/08إلتحاق بالزوجحياة بوعيون 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزالخميس 1267626204/09/02 77 06/09/17مول ي هشام كفاف 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزإينغد 1306469405/09/03 77 05/09/11سعيد اشرع 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية

مجموعة مدارس الصفصافة إقليم: الحوزاسني

المركزية

عمالة: مراكش 1549315702/09/09 77 15/09/15بشرى أيت اعبا 02615Sمزدوجأيت ايمور

عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 2إقليم: الحوزالصداقة 1307502305/09/03 75 18/09/12إلتحاق بالزوجدنيا الجدي 02724K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الحوزتمصلوحت 1269966904/09/02 74 02/09/14إلتحاق بالزوجحفيضة زروال 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزايت فاسكا

بنرحمون المركزية

عمالة: مراكش 1306157505/09/03 74 02/09/14إلتحاق بالزوجلل كريمة بلينزة 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوز مركزية الشعبة 1399659207/09/05 74 18/09/12إلتحاق بالزوجسمية شبي 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزالخميس

ادريس

إقليم: الحوز 1048673116/09/96 73 06/09/17رشيد  السلماني 03239Vمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزمركزية اماسين

المركزية

عمالة: مراكش 1119923316/09/98 73 02/09/15إلتحاق بالزوجةمحسن بغوتي 02558Eمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزازميم 1175199906/09/00 73 01/12/11يونس بن دبان 03259Sمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: الحوزمولي جعفر

المركزية

عمالة: مراكش 1181056306/09/00 73 02/09/16إلتحاق بالزوجةزبيري عبد الرزاق 02562Jمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزتاركة 14015191006/09/06 73 02/09/09علء وعدودي 03754Eمزدوجاغواطيم

عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الحوزاكرفروان 1263907104/09/02 71 05/09/11إلتحاق بالزوجةالمصطفى الراحل 02740Cمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزاكجكال 1266493104/09/02 71 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق النموس 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزازميم 1401693906/09/06 71 28/11/11فدوى خلفي 03259Sمزدوجأيت فاسكا

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوز 1175848306/09/00 70 لل ليلى ايت ابن 

يوس

06/09/17 03240

W

مزدوجاغمات

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزم م آيت عابد 1236340113/09/01 70 11/10/11إلتحاق بالزوجصباح الحويدك 03768Vمزدوجتمصلوحت

المدرسة الجماعاتية ذات 

النطاقين

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوز 1308242105/09/03 70 02/09/13رشيد الرغاي 03382Aمزدوجاغمات

ايت عمارة الواد 

المركزية

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الحوز

العربي المركزية

عمالة: مراكش 11232001016/09/98 69 02/09/09إلتحاق بالزوجةبهوش خالد 02526Vمزدوجالسويهلة

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوز مركزية تمكرت 1175527206/09/00 69 29/11/11هشام الجليسي 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزسبت اكرفروان 1178297306/09/00 69 04/09/10السعيد خوتي 03264Xمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزتغنبوشت 1239318414/09/01 69 05/09/11إلتحاق بالزوجةصلح صاقل 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوزسيدي داود

المركزية

عمالة: مراكش 1264640404/09/02 69 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بريوة 22135Jمزدوجحربيل
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: الحوزتمصلوحت 1266220913/09/02 69 05/09/07إلتحاق بالزوجحنان المبروك 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزالصداقة 1269908104/09/02 69 06/09/17إلتحاق بالزوجةخالد الزعيم 03768Vمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزتزكين 1367605207/09/04 69 06/09/17عبد العزيز الموذن 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزسبت اكرفروان 1367695407/09/04 69 06/09/17عبد العزيز الطاوس 03264Xمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الحوز

العربي المركزية

عمالة: مراكش 1405052305/09/07 69 05/09/11إلتحاق بالزوجأسماء أبوسفيان 02526Vمزدوجالسويهلة

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزتيخفست 1405991901/01/08 69 05/09/11زروق   غبدا 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

عمالة: الرباطأحمد القاسميإقليم: الحوزانسا 1549989101/01/10 69 01/01/10إلتحاق بالزوجةالجوهرى بوشعيب 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: الحوزايت فاسكا 1173807106/09/00 68 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة المسياح 02719E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوز

بنرحمون المركزية

عمالة: مراكش 1267178304/09/02 68 06/09/17إلتحاق بالزوجةم فتح ا حديدو 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوز  مركزية تدارت 1550845201/01/10 68 01/01/10إلتحاق بالزوجمريم الراضي 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوز مركزية تيزي 1234069106/09/01 67 30/11/11خالد ايت ابريك 03457Gمزدوجالتوامة

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزثلث نسال 1269305904/09/02 67 06/09/17جواد الساعيدي 03347Mمزدوجتمزوزت

عمالة: مراكشمدرسة أم أيمنإقليم: الحوزم م آيت عابد 1264601418/09/02 66 06/09/12إلتحاق بالزوجةعبد ا بنزقور 02455T مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوز مركزية الشعبة 1308018405/09/03 66 06/09/17إلتحاق بالزوجةنجارن رشيد 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاسني 1266824504/09/02 65 06/09/17صالح كاسمي 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزايت فاسكا 1306941605/09/03 65 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف المنصوري 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزامسكر 1405353105/09/07 65 02/09/10خالد فائز 03729Cمزدوجاغواطيم
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزامكدال 1405450105/09/07 65 02/09/10الهام العيادي 03240

W

مزدوجاغمات

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزسيدي فارس 1406683405/09/08 65 الدغوغي عبد 

الصادق

05/09/11 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزانزال الجبل 1550616101/01/10 65 05/09/11عوريش هشام 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزتغنبوشت 1154934116/09/99 64 04/09/12إلتحاق بالزوجةيونس تبايكو 03264Xمزدوجأيت فاسكا

عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفإقليم: الحوزالصداقة 1367779707/09/04 62 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان مهنة 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: الحوزاملوكي 1581614202/09/10 62 02/09/10إلتحاق بالزوجشروق وفاق 14520Gمزدوجريمة

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزطلزين 203985821/09/83 61 05/09/11م بوعلكة 03264Xمزدوجأيت فاسكا

عمالة: مراكشمدرسة الوحدةإقليم: الحوزسيدي غيات 1154599316/09/99 61 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد العظيم نيسطاص 02716B سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1154811316/09/99 61 مولي رشيد بن 

خلدي

05/09/11 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزلعوينة 1238276706/09/01 61 06/09/17عبدالواحد مهالي 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1238307106/09/01 61 06/09/17إلتحاق بالزوجةكمال مقبول 03780Hمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزسيدي داود 1308136105/09/03 61 02/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد وهاج 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزتغدوين 1400152607/09/05 61 02/09/15وفاء فؤاد 03264Xمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزإينغد 14015861006/09/06 61 04/09/12بان م 03628Tمزدوجتيزكين

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزطلزين 1401872906/09/06 61 05/09/11خميسة مزوز 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: الحوزمركزية تكاديرت

المركزية

عمالة: مراكش 1405463905/09/07 61 03/09/13إلتحاق بالزوجمليكة هامر 02562Jمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزطلزين 1406031323/01/08 61 02/09/10إلتحاق بالزوجدريهم نعيمة 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية
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مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزمركزية امليل

المركزية

عمالة: مراكش 1549319902/09/09 61 05/09/11إلتحاق بالزوججميلة باهي 02602Cمزدوجاكفاي

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزسيدي فارس 1550808301/01/10 61 03/09/13م الوالي 03734Hمزدوجاغواطيم

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الحوزتنيسكت 1680942801/01/12 61 01/01/12زهرة بلقاضي 13937Yمزدوجلمعاشات

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزالمو 1681007802/09/11 61 02/09/11علي بوجويجة 03240

W

مزدوجاغمات

إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزللغزيل.كوم 1401239401/01/06 59 03/12/10إلتحاق بالزوجحليمة بوعود 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الحوزاغرمان

العربي المركزية

عمالة: مراكش 1405287505/09/07 59 فاطمة الزهراء 

الزهري
18/09/12إلتحاق بالزوج 02526Vمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: الحوزسيدي فارس

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1405376505/09/07 59 03/09/13حفياني المهدي 02612Nمزدوجأيت ايمور

إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزاوكايمدن 1581559102/09/10 59 02/09/10تاكدامت عماد 03705Bمزدوجأوريكة

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوز مركزية تمكرت 1401206701/01/06 58 02/09/16زهرة  ايت لشكر 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزماووت 1264450201/10/02 57 06/09/17عزيز بن داود 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزعين الرمان 1268856101/10/02 57 06/09/17عبد  المجيد وركى 03718Rمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزتافزا 1399312607/09/05 55 06/09/17عزيز  بامو 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1400173307/09/05 55 06/09/17دلل كوضاها 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزتصورت 1 1404349405/09/02 55 06/09/17الزيدي يوسف 03264Xمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزاكر نومعاد 1157459516/09/99 54 06/09/17إلتحاق بالزوجةابراهيم لزهري 03740Pمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزاكادير تساوت 1177540206/09/00 53 06/09/17الطالبي عبد السلم 03734Hمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزبوعويد 1233995114/09/01 53 02/09/14إلتحاق بالزوجنزهة أكناز 03264Xمزدوجأيت فاسكا
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عمالة: مراكشمدرسة الوحدةإقليم: الحوزتاركة 1579809102/09/10 53 04/09/12إلتحاق بالزوجةأيت ناصر حسن 02716B سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزتيخفست

المركزية

عمالة: مراكش 1582902105/09/11 53 05/09/11إلتحاق بالزوجارمادي إلهام 02558Eمزدوجتسلطانت

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الحوزلمدينات 1681933504/09/12 53 04/09/12سمية عتيق 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: الحوزتراست 1682300804/09/12 53 04/09/12عفيفة بولحروف 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوز مركزية الشعبة 60784116/09/94 52 02/09/16عبد اللطيف المزوكي 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

ايت عمارة الواد 

المركزية

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوز 1046618416/09/96 51 05/09/11الضريف جميلة 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1399591807/09/05 51 03/09/13فاتحة بوزالي 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزاكدوركيك 1407619105/09/08 51 05/09/12سمياء الزروالي 03342Gمزدوجتمزوزت

إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوززرقطن 1548268127/11/08 51 04/09/12عبد العزيز الحيان 03451Aمزدوجالتوامة

إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزطرورد 1580316302/09/10 51 18/09/12الزهرة الدويني 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزاكروكا

ادريس

إقليم: الحوز 1580379102/09/10 51 04/09/12العلوي عبد الحكيم 03239Vمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزانامر 1581020302/09/10 51 04/09/12شرف العسل 03264Xمزدوجأيت فاسكا

عمالة: مراكشمدرسة المشورإقليم: الحوزاغرمان 1581057302/09/10 51 04/09/12إلتحاق بالزوجةيونس لكواتي 02456U المشور-القصبة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزامكدال 1584096505/09/11 51 05/09/11اسماء اد يوسف 03729Cمزدوجاغواطيم

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوز

البور المركزية

عمالة: مراكش 1681106201/01/12 51 01/01/12خديجة البهلول 02780

W

مزدوجأولد دليم

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزانامر 1583159105/09/11 49 03/09/13عبد اللطيف بوشرويط 03347Mمزدوجتمزوزت

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة

البتدائية

إقليم: الحوز 1584099105/09/11 49 05/09/12إلتحاق بالزوجسارة إحباش 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية
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إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزعين الرمان 1406189205/09/08 48 03/09/13إلتحاق بالزوجاعراب زينب 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديقإقليم: الحوزتلتست

الحسني
1548828402/09/09 48 02/09/14خطابي مريم 26001L الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوز مركزية تمكرت 1550875401/01/10 48 03/09/14مينة شاكر 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت بورد 1581306602/09/10 48 02/09/16وكري م 03627Sمزدوجتيزكين

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 1239524206/09/01 47 06/09/17عبد العالي السوسي 03754Eمزدوجاغواطيم

عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوزمدرسة السلم 1368729907/09/04 47 خديجة طاهر 

الصيدقي
02/09/14إلتحاق بالزوج 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1404824105/09/07 47 06/09/17جلف ابراهيم 03705Bمزدوجأوريكة

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزابت مولي علي

البتدائية

إقليم: الحوز 1405725118/02/08 47 06/09/17إلتحاق بالزوجةابراهيم بنيحيى 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزويركان 1581253602/09/10 47 03/09/13عبد الرحيم نعيمي 03259Sمزدوجأيت فاسكا

إقليم: قلعة  السراغنةأبو بكر الصبيحي المركزيةإقليم: الحوزاماريغان 1683432104/09/12 46 02/09/14ابن الصديق عبد الله 08781U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: الحوزالمعمل

المركزية

عمالة: مراكش 1155845116/09/99 45 02/09/16إلتحاق بالزوجةعادل بداز 02819Nمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس الحركات إقليم: الحوزماووت

المركزية

عمالة: مراكش 1266643304/09/02 45 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الزاهر 02565Mمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزم م آيت عابد 1399378107/09/05 45 03/09/13بن خراز عبد الرحيم 03713Kمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزالخروع 1405088705/09/07 45 02/09/14إلتحاق بالزوجحنان ايت السكراتي 03705Bمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: الحوزماووت

المركزية

عمالة: مراكش 1550504401/01/10 45 06/09/17عبد الرحيم فطواكي 02760Zمزدوجالمنابهة

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: الحوزابن تومرت

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1717398803/09/13 45 03/09/13بوتكرومت حسناء 04971Cمزدوجتاغزوت

إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: الحوزالمكيات 1718267303/09/13 45 03/09/13حرمي زكرياء 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية
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إقليم: العيونالمدرسة البتدائية بئر أنزانإقليم: الحوزامسكر 1718602103/09/13 45 03/09/13محجوبة لمرابط 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوزالمو

البور المركزية

عمالة: مراكش 17186081103/09/13 45 03/09/13منية لمريس 02780

W

مزدوجأولد دليم

إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: الحوزتغولست 17189031003/09/13 45 03/09/13وادى كريمة 13848Bمزدوجأيير

إقليم: بني مللاخورباإقليم: الحوزالمكيات 1718998303/09/13 45 03/09/13عبد ا الرايس 07548Dمزدوجتانوغة

إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: الحوزاماريغان 1719098303/09/13 45 03/09/13ليلى الصبار 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اإقليم: الحوزايكودار

تمارة
379422217/09/90 44 02/09/15رقية الحجاجي 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزسيدي بدهاج 1266862304/09/02 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةغوضفي عادل 03768Vمزدوجتمصلوحت

إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 1549314402/09/09 44 02/09/14ايت الحاج سليمة 09061Yمزدوجبوروس

إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزايت بورد 1581326402/09/10 44 02/09/16عادل أمين واعزيز 03628Tمزدوجتيزكين

إقليم: الحاجبعين ابلوزإقليم: الحوزمركزية اماسين 1582629305/09/11 44 02/09/14عدنان عبدوي 04181Uمزدوجلقصير

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: الحوز 1583057105/09/11 44 22/09/14بنا لبكري يوسف 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزوزكيطة

المركزية

عمالة: مراكش 1681540502/09/11 44 02/09/13إلتحاق بالزوجزعيترة نجاة 02558Eمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1154834916/09/99 43 05/09/12امينة اسكور 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوززطولة 1548854202/09/09 43 06/09/17عبد ا قاشون 03342Gمزدوجتمزوزت

عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الحوزاغرمان 1584224805/09/11 43 03/09/13إلتحاق بالزوجسعاد خالوقي 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزاوكايمدن 1681758304/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجايت الزاويت  جهان 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: الحوزانفلي 1682035104/09/12 43 04/09/12حسناء باسيطون 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية
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مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزانفلي

ادريس

إقليم: الحوز 16831181004/09/12 43 04/09/12الرفيق فيصل 03239Vمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 1683881104/09/12 43 04/09/12سناء مسهلي 03657Zمزدوجلل تكركوست

مجموعة مدارس أيت داود إقليم: الحوز مركزية الرحى

المركزية

عمالة: مراكش 1306405405/09/03 41 02/09/16إلتحاق بالزوجعزيزة الشاوي 02596

W

مزدوجاكفاي

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزايت قدور 1399870107/09/05 41 02/09/15عزيزة الحلم 03240

W

مزدوجاغمات

عمالة: مراكشمدرسة البديعإقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد 15506081001/01/10 41 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة لشكر 02690Y مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: الحوزاكروكا 1581092202/09/10 41 عبد الرحمان   

لحليمي

03/09/13 08800Pمزدوجالشعراء

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزحمان الفتواكي 1155098116/09/99 40 06/09/17إلتحاق بالزوجالهام الياسمين 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس الحركات إقليم: الحوزماووت

المركزية

عمالة: مراكش 1550448301/01/10 40 02/10/16إلتحاق بالزوجالزاهر نعيمة 02565Mمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 1582749105/09/11 40 05/09/13إلتحاق بالزوجنادية ايت مالك 03643Jمزدوجسيدي  بدهاج

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزمركزية امليل 1583993805/09/11 40 02/09/14هشام حمليري 03729Cمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزاهريصان 1681119101/01/12 40 06/09/14لفنفاني فاتحة 03420Sمزدوجتزارت

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزالبريزة 1269205104/09/02 39 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبدالنبي رضوان 03780Hمزدوجتمصلوحت

عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الحوزابت مولي علي 1399927507/09/05 39 02/09/16إلتحاق بالزوجسعيدة الكيحل 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1548853302/09/09 39 06/09/17م محسن اشحيح 03240

W

مزدوجاغمات

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوززطولة 1549495902/09/09 39 06/09/17اغغاي محسن 03754Eمزدوجاغواطيم

عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: الحوزابت مولي علي 1550208601/01/10 39 البوعلمي فاطمة 

الزهراء
06/09/17إلتحاق بالزوج 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزالخروع 1550925801/01/10 39 06/09/17نظيف خديجة 25679Lمزدوجأوريكة
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إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوزبوعويد 1580391102/09/10 39 02/09/16إلتحاق بالزوجبسمة الوجل 03326Pمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 1584375605/09/11 39 03/09/13سكينة لمنتصر 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزامسكر 1716917603/09/13 39 02/09/15عمي عبد الصادق 03347Mمزدوجتمزوزت

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: الحوزايت واكستيت

تمارة
17200841102/09/14 38 02/09/14بنيحي وآم 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

مجموعة مدارس حيان إقليم: الحوزالمو

المركزية

عمالة: مراكش 17204721102/09/14 38 02/09/14البهجة زهرة 02788Eمزدوجأولد دليم

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: الحوزايت واكستيت

باها
1720918402/09/14 38 02/09/14فداح زينة 05249Eمزدوجأيت ميلك

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: الحوزايت واكستيت

الفوارات

عمالة: سل 1721911102/09/14 38 02/09/14الزاهيري عفاف 01260Uمزدوجعامر

مجموعة مدارس أيت داود إقليم: الحوزالصبيطي

المركزية

عمالة: مراكش 1305634705/09/03 37 سعيدة دلل ايت 

الشركي
06/09/17إلتحاق بالزوج 02596

W

مزدوجاكفاي

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزبوحدو 1406643705/09/08 37 06/09/17الشباني هشام 03240

W

مزدوجاغمات

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الحوزتريخت 1579975502/09/10 37 02/09/14إلتحاق بالزوجبشرى باكفا 02748Lمزدوجحربيل

عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: الحوزثلث نسال 1407019105/09/08 36 02/09/15إلتحاق بالزوجكلل فوزية 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الحوزايت بورد 1581021402/09/10 36 02/09/16لعزيري  اسماء 09156Bمزدوجالجعيدات

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزيابورة 1581443502/09/10 36 02/09/14سناء غنامي 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزانامر 1584047105/09/11 36 فاطمة الزهراء 

الهللي

02/09/14 03347Mمزدوجتمزوزت

عمالة: مراكشمدرسة البديعإقليم: الحوزاكروكا 1680999501/01/12 36 02/09/16إلتحاق بالزوجسعاد بوغدير 02690Y مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزاماريغان 1681753604/09/12 36 02/09/14لبنى ايت سيدي علي 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزويركان 1684483704/09/12 36 02/09/14مريم إرك 03767Uمزدوجمولي ابراهيم
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عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: الحوزاغيل 1716816603/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجاسماء ايت الصغير 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: الحوزستي فاضمة

طفيل المركزية

إقليم: بنسليمان 1718902103/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجزهيرة وشير 07820Zمزدوجسيدي بطاش

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الحوزلمحلت 1548844202/09/09 35 06/09/17م ايت امغار 09162Hمزدوجالجعيدات

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزماووت 1549325502/09/09 35 06/09/17عواطف بوتور 03754Eمزدوجاغواطيم

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزماووت

ادريس

إقليم: الحوز 1549497202/09/09 35 06/09/17بحدوش هدى 03239Vمزدوجأوريكة

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: الحوزانامر 1583511305/09/11 35 فاطمة الزهراء 

لهللي
02/09/14إلتحاق بالزوج 09052Nمزدوجأولد الكرن

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزامسكر 1716810803/09/13 35 03/09/13عزيزة أيت محماد 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزوانسكرا 1717309103/09/13 35 03/09/13سهام بويديد 03729Cمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاوكايمدن 1717351603/09/13 35 03/09/13بوالمان سناء 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الحوزابن تومرت 1718052603/09/13 35 03/09/13الردجى خولة 08255Xمزدوجسيدي عابد

عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1266226404/09/02 34 06/09/17إلتحاق بالزوجالماكري هجر 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن 1549493402/09/09 34 02/09/14إلتحاق بالزوجعتيقة امدجار 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزابت مولي علي 1549509302/09/09 34 06/09/17إلتحاق بالزوجلينزالي  حياة 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة: الرباطالمام عليإقليم: الحوزانامر 1582993205/09/11 34 02/09/14إلتحاق بالزوجمليكة بك 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاغرمان 1583382905/09/11 34 06/09/16ديرازي اسماعيل 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزتولكين 1584347105/09/11 34 02/09/14إلتحاق بالزوجةعثمان العوناني 03780Hمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوز مركزية اغبالو 1584494105/09/11 34 02/09/15إلتحاق بالزوجةمحسيم منير 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية
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إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت بورد 1584680105/09/11 34 02/09/16ليلى اترقيس 03627Sمزدوجتيزكين

إقليم: زاكورةم.م أزغارإقليم: الحوزلمدينات 1681261601/01/12 34 02/09/14احمدحماني 13337

W

مزدوجتاكونيت

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوز 1368333607/09/04 33 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة الكرعت 25426Lمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزبوحدو 1550186201/01/10 33 06/09/17حمزة العوني 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزانامر 1681773104/09/12 33 02/09/15أخراز أمال 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزطرورد 1136368102/09/14 32 02/09/16خليل زروق 03729Cمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزسيدي داود 1158152416/09/99 32 02/09/14إلتحاق بالزوجنفيسىة عزيز 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزالطلس 1367009107/09/04 32 تبادلالحسين ايت بوعزة 06/09/17 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوزالسرايري

المركزية

عمالة: مراكش 1368274707/09/04 32 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الحق شابل 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوز مركزية الرحى

المركزية

عمالة: مراكش 1400946307/09/05 32 06/09/17إلتحاق بالزوجفوزية سعود 02739Bمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 1549282402/09/09 32 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال زباير 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوزماووت 1582774605/09/11 32 06/09/17إلتحاق بالزوجةأيت الهور عبد الرحيم 03266Zمزدوجأيت فاسكا

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزالبريزة

ادريس

إقليم: الحوز 1583844105/09/11 32 06/09/17إلتحاق بالزوجالزرايدي نسيبة 03239Vمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزازميم 1681328301/01/12 32 06/09/17إلتحاق بالزوجثورية خرشوف 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 1682560104/09/12 32 04/09/14رشيد الداوودي 08794Hمزدوجالشعراء

إقليم: قلعة  السراغنةأبو بكر الصبيحي المركزيةإقليم: الحوزاماريغان 1684285104/09/12 32 02/09/16فاطمة الصالحي 08781U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: الحوززرقطن 1720660202/09/14 32 02/09/16مينة الخطابي 14908Dمزدوجباب تيوكا
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مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزثلث نسال

ادريس

إقليم: الحوز 1154611216/09/99 31 02/09/15م أنميري 03239Vمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوززطولة 1400145107/09/05 31 06/09/17غزلن فغيل 03347Mمزدوجتمزوزت

إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1582974805/09/11 31 06/09/17امال باهدي 03342Gمزدوجتمزوزت

المدرسة الجماعاتية ذات 

النطاقين

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوز

البتدائية

إقليم: الحوز 1583118105/09/11 31 12/07/14إلتحاق بالزوجحفصة برغلوت 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزلرجام 1681544901/01/12 31 06/09/17خديجة زباير 03729Cمزدوجاغواطيم

إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: الحوزستي فاضمة 1752393102/09/15 31 02/09/15بوتوغرفن المصطفى 11714Gمزدوجاكلموس

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: الحوزاغير

مسيك
1752581402/09/15 31 02/09/15حسنى العلوي 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

م م المختار السوسي 

-ازيزل

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: الحوز

الشق
1752595102/09/15 31 02/09/15فاطمة العريف 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصرإقليم: الحوزانامر

البرنوصي
1752679102/09/15 31 02/09/15خديجة الهجهوج 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: الحوزانامر

الفوارات

عمالة: سل 17529541102/09/15 31 02/09/15ريم  الفيللي 01260Uمزدوجعامر

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: الحوزاسلون

بنت الحسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1753877202/09/15 31 02/09/15سناء زيد المال 01782L سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزسبت اكرفروان 1114566116/09/97 30 02/09/14إلتحاق بالزوجنصيرة شاوليض 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزالصبيطي 15805871002/09/10 30 06/09/17إلتحاق بالزوجةكمال اليزيدي 03780Hمزدوجتمصلوحت

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: الحوز 1720577502/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجحسناء الحيرش 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقيإقليم: الحوز

البيضاء أنفا
1721881102/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجتميرى نوال 01408E)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزايت بوالنيت 1401913106/09/06 29 تبادللطيفة تومي 06/09/17 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: الحوزطلزين 1719734102/09/14 29 عبد السلم ايت خويا 

موح

06/09/17 03354Vمزدوجاكرفروان
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عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: الحوزمركزية اماسين 1720071102/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجحنان بنخدة 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزمركزية تخربين 17204201002/09/14 29 06/09/17عبد ا العلمي 03259Sمزدوجأيت فاسكا

عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: الحوزلعوينة 1683173204/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجالسندوبي  حكيمة 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزاسني 1683202204/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة الزرهوني 03705Bمزدوجأوريكة

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الحوزايت واكستيت 1719746102/09/14 28 02/09/14أيت م بلقايد يوسف 09162Hمزدوجالجعيدات

م م المختار السوسي 

-ازيزل

المدرسة  البتدائية مولي إقليم: الحوز

رشيد

إقليم: بوجدور 1719936402/09/14 28 02/09/14سالم بهي 20845G)مزدوجبوجدور )البلدية

م م المختار السوسي 

-ازيزل

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الحوز

احمد ادبدا

إقليم: بوجدور 1719942402/09/14 28 02/09/14المين بجرجي 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: الحوزالمكيات 1720401102/09/14 28 02/09/14محسن الخرصي 07589Yمزدوجالخالفية

إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: الحوزايت واكستيت 1720512802/09/14 28 02/09/14البوزيدي فتيحة 03354Vمزدوجاكرفروان

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الحوزتراست 1720640102/09/14 28 02/09/14جميلة القنبوح 09156Bمزدوجالجعيدات

مجموعة مدارس دوار إقليم: الحوزوانسكرا

الجامع المركزية

عمالة: مراكش 1720731202/09/14 28 02/09/14فاطمة الوالد 02795Mمزدوجأولد دليم

عمالة: سلمدرسة بوشعيب  الحريزيإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 1721096102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجسامية الدريسي 01204H)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزاكرماون 1721340102/09/14 28 02/09/14نادية لطفي 03708Eمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزاكرماون 1721409302/09/14 28 02/09/14مزوار عزيزة 03754Eمزدوجاغواطيم

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: الحوز 1721803102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجسهام سيدي 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزبوحدو 16817461004/09/12 27 06/09/17خديجة ايت موسى 03342Gمزدوجتمزوزت

إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزويركان 1682129204/09/12 27 02/09/15بن امسال مريم 25679Lمزدوجأوريكة
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إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزانامر 1682549104/09/12 27 06/09/17نعيمة  الشافعي 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزاكدوركيك 1682698504/09/12 27 02/09/15مريم البيهيز 03342Gمزدوجتمزوزت

عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: الحوزالمو 1719127103/09/13 27 السغروشني 

الدريسي عزيز
02/09/16إلتحاق بالزوجة 01960Eمزدوجأولد الطيب

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزماووت 1583362105/09/11 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةجمال درويش 03780Hمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزالمعمل 1583674105/09/11 26 06/09/17إلتحاق بالزوجالهاديوي نزهة 03780Hمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 1584909605/09/11 25 06/09/17ايوب طالب السلمة 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت سميل 1683524104/09/12 25 06/09/17رفيق جهي 03627Sمزدوجتيزكين

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الحوزاسني

المركزية

عمالة: مراكش 1752165602/09/15 25 06/09/17فاضمة بروضي 02587Lمزدوجسيدي الزوين

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الحوزايت بورد 1753449602/09/15 25 06/09/17فيروز مورو 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزوحدة تمسولت 1154767516/09/99 24 02/09/16الحسن انفلوس 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: الحوزالخروع 1548847702/09/09 24 06/09/17إلتحاق بالزوجةيونس بنوماجة 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزاسكين 1680976201/01/12 24 02/09/16بيدارن ابراهيم 25679Lمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزاغير 1681500105/09/11 24 02/09/16عبد اللطيف الصلبي 03496Zمزدوجأسني

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: الحوزطلزين

المركزية

عمالة: مراكش 1719777102/09/14 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةالحسن الحيان 02760Zمزدوجالمنابهة

إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزاغي 1758389102/09/16 24 02/09/16م لمغاري 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزانفلي 1758394102/09/16 24 02/09/16حسن أيت ابراهيم 03708Eمزدوجأوريكة

إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: الحوزالمكيات 1910905701/01/17 24 06/09/16احسان عدية 09006Nمزدوجالعامرية
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إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاكرماون 1910951101/01/17 24 رشيد ايت عبد 

الرحمان

06/09/16 03699Vمزدوجستي فاطمة

إقليم: سطاتالداخلةإقليم: الحوزاسلون 1910970501/01/17 24 فاطمة الزهراء ايت 

حمو

06/09/16 14055B)مزدوجالبروج )البلدية

إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزوانسكرا 1910990101/01/17 24 06/09/16لحسن  أيت ثلث 03501Eمزدوجأسني

إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزايت عشا 1911029101/01/17 24 06/09/16مصطفى الدريسي 03272Fمزدوجتيغدوين

إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الحوزاكرماون 1911036201/01/17 24 06/09/16فاطمة الزهراء علم 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتنيسكت

امطاع

إقليم: الحوز 1911043201/01/17 24 06/09/16سلم امحمود 03651Tمزدوجأولد امطاع

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: الحوزالمكيات 1911315401/01/17 24 06/09/16خديجة بوعناني 18968Sمزدوجأولد الكرن

مجموعة مدارس السويكية إقليم: الحوزاك

المركزية

عمالة: مراكش 19114681101/01/17 24 06/09/16حليمة الشارح 02794Lمزدوجأولد دليم

م م المختار السوسي 

-ازيزل

إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الحوز 1911486301/01/17 24 06/09/16مريم شيكول 09280Lمزدوجلبريكيين

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوزتانفكيغت

بلهاشمي المركزية

عمالة: مراكش 1911548401/01/17 24 06/09/16حسناء الدويكسي 02762Bمزدوجالمنابهة

إقليم: القنيطرةالحريضيينإقليم: الحوزاك 19116601201/01/17 24 06/09/16بشرى الفاتحي 11047Gمزدوجعرباوة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: الحوزاسلون 1911795801/01/17 24 06/09/16سناء الغابي 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزتافكا 1911833401/01/17 24 06/09/16م العياشي 03349Pمزدوجتمزوزت

مجموعة مدارس السويكية إقليم: الحوز مركزية امسلن

المركزية

عمالة: مراكش 19119381101/01/17 24 06/09/16لطيفة الوليدي 02794Lمزدوجأولد دليم

إقليم: اليوسفيةالدخانة المركزيةإقليم: الحوزاغير 1911967301/01/17 24 06/09/16خديجة الرباع 13788Lمزدوجاسبيعات

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: الحوزاغير 1912033301/01/17 24 06/09/16شيماء فخر الدين 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

م م المختار السوسي 

-ازيزل

إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: الحوز 1912059301/01/17 24 06/09/16سارة فجاج 08547Pمزدوجأولد حمدان
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إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الحوزتانفكيغت 1912101801/01/17 24 06/09/16اكرام كوجيل 08282Bمزدوجأولد غانم

إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزابن تومرت 1912238201/01/17 24 06/09/16يونس جاعى 03638Dمزدوجدار جمعة

إقليم: مديونةعلل بن عبد اإقليم: الحوزاك 1912248101/01/17 24 06/09/16حليمة جاكير 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الحوزاكرماون 1912358701/01/17 24 06/09/16نزهة خوبان 08154Mمزدوجشتوكة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: الحوزاكرماون 1912754401/01/17 24 06/09/16سلمى اوزالي 07480Eمزدوجأولد زمام

إقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزيةإقليم: الحوزتانفكيغت 1912821201/01/17 24 06/09/16لبنى سابق 08904Cمزدوجزمران الشرقية

إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزالولجة 269992116/09/85 23 تبادلالفايد  حسن 06/09/17 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاكدوركيك 1550844226/09/09 23 02/09/17مريم أوجبو 03382Aمزدوجاغمات

الشهيد علل بن إقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد

عبدا-الزاهرية

إقليم: الحوز 1582861105/09/11 23 02/09/16إلتحاق بالزوجعمار نجوى 03776Dمزدوجتمصلوحت

إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الحوزتغنبوشت 17168011003/09/13 23 06/09/17ايت ابورك ااحسين 09066Dمزدوجبوروس

إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 1717267303/09/13 23 06/09/17عثمان بوشفرة 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: الحوزعين الرمان 1719290603/09/13 23 06/09/17إلتحاق بالزوجتزيرت بشرى 08160Uمزدوجشتوكة

عمالة: مراكشمدرسة أم سلمةإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 1177618306/09/00 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةل يهي جمال 02685T مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزالمعمل

البتدائية

إقليم: الحوز 1549852626/10/09 22 06/09/17إلتحاق بالزوجغزولي اسماء 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة الفداءإقليم: الحوزويركان 1682954104/09/12 22 02/09/16إلتحاق بالزوجبهيجة المتصدق 02728P سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوزبوعويد 1684228604/09/12 22 06/09/17إلتحاق بالزوجرياض كوثر 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: الحوزتراست 1719667102/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجةالمحجوب اضرضور 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية
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إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: الحوزتراست 1720154102/09/14 22 02/09/16م بوحسين 07167Pمزدوجانزو

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوز مركزية تيزغت

بلهاشمي المركزية

عمالة: مراكش 1752349102/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجليلى بوكرم 02762Bمزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس الحركات إقليم: الحوزكيك

المركزية

عمالة: مراكش 1753800702/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجالطلبي سعاد 02565Mمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزاوكايمدن 1580192402/09/10 21 02/09/15بوسمر عبد الكريم 03344Jمزدوجتمزوزت

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 1683100204/09/12 21 01/09/15السعيد النسيمي 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: الحوزاكرماون

المركزية

عمالة: مراكش 1683635104/09/12 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةحسن اكتيت 02610Lمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: الحوزاغيل

المركزية

عمالة: مراكش 1684190404/09/12 21 02/09/15بدر الدين راشيدى 02806Zمزدوجأولد دليم

إقليم: سيدي بنورالمدرسة الجماعاتية الجابريةإقليم: الحوزاجوكاك 1752051802/09/15 21 02/09/15جميلة امر ا 25964

W

مزدوججابرية

م م المختار السوسي 

-ازيزل

إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: الحوز 1752059302/09/15 21 02/09/15سعاد عواد 08298Uمزدوجالمشرك

إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 1752163102/09/15 21 02/09/15فاطمة  برنوسي 03349Pمزدوجتمزوزت

إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزانامر 1752265202/09/15 21 02/09/15جليلة بنلكبير 03718Rمزدوجأوريكة

إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزامسكر 1752862602/09/15 21 06/09/17الموساعف ايعيش 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليإقليم: الحوزانفلي

تمارة
1753211102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجخديري خديجة 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

م م المختار السوسي 

-ازيزل

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوز 1753734602/09/15 21 02/09/15حسناء الساتي 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الحوزتغنبوشت

المركزية

عمالة: مراكش 1720624602/09/14 19 06/09/17إلتحاق بالزوجالدريسي لل بهيجة 02532Bمزدوجالوداية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: الحوزتراست 1721285202/09/14 18 02/09/16لحسن الجلوي 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزالصداقة

ادريس

إقليم: الحوز 1584284205/09/11 16 06/09/17حفيظ العروسى 03239Vمزدوجأوريكة
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عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: الحوزايت قدور 1683437904/09/12 16 06/09/16إلتحاق بالزوجإد علي خديجة 02731T سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزايت قدور 1157047416/09/99 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد لفدوع 03740Pمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت سميل 1682331104/09/12 15 06/09/17سعاد بوركيد 03627Sمزدوجتيزكين

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوز 1752120902/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجخدوج بعللي 25426Lمزدوجتسلطانت

إقليم: الخميساتالحجامةإقليم: الحوزاجيكن 1752658202/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء الغزالي 11555Jمزدوجأيت بويحيى الحجامة

إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزطلزين 1753354608/09/15 15 06/09/17نعيمة لينزالي 03273Gمزدوجتيغدوين

إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزيابورة 1753409102/09/15 15 06/09/17هند ملوك 03349Pمزدوجتمزوزت

إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوزلعوينة 1753655502/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان الرسواني 03326Pمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: الحوزانفلي

المركزية

عمالة: مراكش 1911280201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم بنصبيح 02819Nمزدوجأولد حسون

عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: الحوزايت عشا 1913043101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجخولى ازويت 02731T سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 1406449105/09/08 14 فاطمة الزهراء بن 

لمقدم

02/09/16 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزطلزين 1584740905/09/11 14 02/09/16خديجة غايو 03273Gمزدوجتيغدوين

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور

بلهاشمي المركزية

عمالة: مراكش 16817221104/09/12 14 02/09/16ايت بريم حسن 02762Bمزدوجالمنابهة

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 1681816704/09/12 14 02/09/16عزيز الوس 03347Mمزدوجتمزوزت

إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزتراست 1681855104/09/12 14 02/09/16هشام اموريك 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

إقليم: الحوزالطلسإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 1683471204/09/12 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةاويري مصطفى 03235R)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: الحوزايت اكتل 1752533202/09/15 14 30/09/16مصطفى دوج 09725Vمزدوجاموكر
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إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزطرورد 1758414102/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة   ايت ايوب 03496Zمزدوجأسني

عمالة: الميةسهام 1إقليم: الحوز مركزية امسلن 1910866301/01/17 14 06/09/16نوها عبد المطلب 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: الحوزانفلي

المركزية

عمالة: مراكش 1910941301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةلحسن أحليف 02603Dمزدوجاكفاي

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزاسلون 1910958701/01/17 14 06/09/16ليلى ايت بن العربي 03347Mمزدوجتمزوزت

إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الحوز مركزية امسلن 1911003201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمنى عجاج 08255Xمزدوجسيدي عابد

إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزتغولست 1911005101/01/17 14 06/09/16رشيد أقرند 26176Bمزدوجزرقطن

إقليم: أسا - الزاكابن العقولإقليم: الحوزالمكيات 1911109201/01/17 14 06/09/16الساري تفرح 06837F)مزدوجالزاك )البلدية

إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: الحوزتانفكيغت 1911141101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجغزلن بابيلي 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزاكرماون 1911349301/01/17 14 06/09/16فاطمة  بوهروال 03744Uمزدوجاغواطيم

إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزالمكيات 1911438101/01/17 14 06/09/16بوشرى بوزلف 03679Yمزدوجستي فاطمة

إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: الحوزالمكيات 1911585101/01/17 14 06/09/16زهيرة العشي 08830Xمزدوجبويا عمر

إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزتانفكيغت 1911630201/01/17 14 06/09/16عزيزة البحري 03744Uمزدوجاغواطيم

إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: الحوزاغيل 1911776101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسمية المندير 07067Fمزدوجتنانت

م م المختار السوسي 

-ازيزل

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: الحوز 1911852101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجغزلن الفاضيلي 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الخميساتعائشة الصديقيةإقليم: الحوزايت عشا 1911877201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجهاجر الحلومي 11224Z)مزدوجالرماني )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزالمكيات

العياشي المركزية

عمالة: مراكش 19118951301/01/17 14 امينة الجناتي 

الدريسي

06/09/16 02767Gمزدوجالمنابهة

إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوزايت عشا 1912017701/01/17 14 06/09/16السعدية الزاهيري 03451Aمزدوجالتوامة
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م م المختار السوسي 

-ازيزل

عمالة: الصخيرات  - المعطي عزميإقليم: الحوز

تمارة
1912019201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوججميلة الزكار 01313B)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: الحوزتانفكيغت 1912233101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجحسنية اموريك 15809Hمزدوجواد الجمعة

م م المختار السوسي 

-ازيزل

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: الحوز

الحسني
1912255101/01/17 14 06/09/16حسناء جنينة 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةحي المسجدإقليم: الحوز مركزية امسلن 1912356101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجحسناء خدري 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: الحوزالمكيات 1912422801/01/17 14 06/09/16فاطمة العرابي 03379Xمزدوجاغمات

إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الحوزاغيل 1912731201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجابتسام ولد المعلم 08235Aمزدوجأولد احسين

إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 1912997101/01/17 14 06/09/16نادية زخا 03238Uمزدوجمولي ابراهيم

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزالمعمل 1911401701/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجحنان   بوريش 03768Vمزدوجتمصلوحت

إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 1753249902/09/15 11 06/09/17م جواد كناني 25679Lمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس الحرمل إقليم: الحوزحمان الفتواكي

واعزو المركزية

عمالة: مراكش 1117726716/09/97 10 06/09/17إلتحاق بالزوجةالعسري عبد المولى 02749Mمزدوجحربيل

مجموعة مدارس سد 

نفيس

إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: الحوز 1235764206/09/01 7 06/09/17داهري مصطفى 13077Nمزدوجامرزكان

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد

المركزية

عمالة: مراكش 1716822103/09/13 24 06/09/17جمال ايت يوسف 02564Lالمازيغيةتسلطانت

إقليم: ميدلتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 1752702702/09/15 21 02/09/15الحيداوي نجاة 11595C)المازيغيةميدلت )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونإقليم: شيشاوةلبراج 706479116/09/92 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الرحيم فريفري 24537Vمزدوجسعادة

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: شيشاوةكماسة 60608116/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد المجيد سبيك 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: شيشاوةاهديل

المركزية

عمالة: مراكش 1048091816/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةهشام المدكوري 02569Sمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: شيشاوةبولعوان 745246616/09/93 159 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد الرحيم عل 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

571



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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عمالة: مراكشمدرسة الخلصإقليم: شيشاوةالموحدين 63187116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد العالي بوسال 26372Pمزدوجسعادة

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شيشاوةلكوايات

ملول
1048698616/09/96 157 16/09/99أقدمية 12 سنةلحسن اعراب 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شيشاوةإمام الدينإقليم: شيشاوةأكرض 1052297116/09/97 157 16/09/98أقدمية 20 سنةجمال الحنصالي 02844R)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: شيشاوةإمام الدينإقليم: شيشاوةبولعوان 1113909116/09/97 153 16/09/97أقدمية 20 سنةحياة ايت الحاد 02844R)مزدوجامنتانوت )البلدية

مجموعة مدارس مسعود إقليم: شيشاوةاولد ادريس

المركزية

عمالة: مراكش 1120008616/09/98 153 16/09/99أقدمية 12 سنةخاشون سهام 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس مسعود إقليم: شيشاوةاحصاين المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 707176216/09/92 151 م عبد الغفور 

الناضي
06/09/01أقدمية 12 سنة 22135Jمزدوجحربيل

إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةبولعوان 1120047516/09/98 151 16/09/99أقدمية 12 سنةعزيز بن بلل 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 1120050316/09/98 151 16/09/99أقدمية 12 سنةرشيد بن بلل 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 1154569116/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةفاطمة بوملكي 02505Xمزدوجسيدي الزوين

إقليم: شيشاوةسيدي بوزيدإقليم: شيشاوةتخربين 1154748916/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم المنعم 02853Aمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

مجموعة مدارس النزالة إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

المركزية

عمالة: مراكش 1154865216/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةمريم سعود 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: شيشاوةتلمنزو

المركزية

عمالة: مراكش 1114722116/09/97 147 16/09/98أقدمية 20 سنةفؤاد الهاملي 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: شيشاوةازنادة

المركزية

عمالة: مراكش 1172931106/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةمولي احمد بلغيث 02532Bمزدوجالوداية

عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: شيشاوةالصفية 1154570816/09/99 144 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد الغني النويعرة 25266Mمزدوجسعادة

إقليم: شيشاوةبلمقدمإقليم: شيشاوةالنواصر 63664116/09/95 143 06/09/00إلتحاق بالزوجةعبد العزيز محاتي 03210N)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس الحرمل إقليم: شيشاوةلمعيصرة

واعزو المركزية

عمالة: مراكش 1154900816/09/99 143 15/09/01أقدمية 12 سنةعادل المروني 02749Mمزدوجحربيل

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويإقليم: شيشاوةالموحدين

البرنوصي
1113956116/09/97 141 16/09/00أقدمية 12 سنةزينب الطاهري 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةسيدي بوزيد 89111116/09/95 140 15/09/01إلتحاق بالزوجةحسن السيدي 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةاهديل 1114738116/09/97 140 16/09/01إلتحاق بالزوجللة خديجة النورطي 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: شيشاوةكماسة

المركزية

عمالة: مراكش 1114720716/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةأحمد زرا 02603Dمزدوجاكفاي

عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 1153687116/09/99 139 06/09/02أقدمية 12 سنةم علي حمانة 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: شيشاوةأسيف المال

المركزية

عمالة: مراكش 1234037114/09/01 139 14/09/01أقدمية 12 سنةأمال أيت عبد القادر 02544Pمزدوجالوداية

مجموعة مدارس أيت الشيخ إقليم: شيشاوةبويزغران

المركزية

عمالة: مراكش 1234495514/09/01 139 14/09/01أقدمية 12 سنةفهد عطارد 02592Sمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: شيشاوةاهل لحريمة

المركزية

عمالة: مراكش 1237938514/09/01 139 14/09/01أقدمية 12 سنةفاطمة لعباب 02807Aمزدوجالويدان

مجموعة مدارس النور إقليم: شيشاوةالتويجرات

المركزية

عمالة: مراكش 1173178706/09/00 137 06/09/02أقدمية 12 سنةهشام اجدو 02811Eمزدوجالويدان

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةالتويجرات

علوش المركزية

عمالة: مراكش 1178569706/09/00 135 06/09/00أقدمية 12 سنةحنان نصوح 02536Fمزدوجالوداية

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةاولد بيبو

عثمان المركزية

عمالة: مراكش 1049445116/09/96 133 05/09/03أقدمية 12 سنةيوسف السائل 02552Yمزدوجالوداية

عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: شيشاوةالحمري 1154634216/09/99 133 06/09/02إلتحاق بالزوجحسناء أمنصور 24232Nمزدوجحربيل

إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةتولوكولت 1234076114/09/01 132 14/09/01إلتحاق بالزوجمريم ايت الضيف 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةلرويين 1236288114/09/01 131 14/09/01إلتحاق بالزوجسليمة الحرش 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: شيشاوةبوعنكة 1234129314/09/01 129 14/09/01إلتحاق بالزوجلطيفة ايت الهنا 08099Cمزدوجحوزية

مجموعة مدارس اولد انجيم إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

المركزية

عمالة: مراكش 1265813918/09/02 129 05/09/03أقدمية 12 سنةخالد الفائدي 02757

W

مزدوجالمنابهة

عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: شيشاوةلوشاوشا 739139416/09/93 128 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم بنداود 25266Mمزدوجسعادة

مجموعة مدارس السيفر إقليم: شيشاوةالبرج المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1176094306/09/00 127 06/05/05أقدمية 12 سنةيوسف العلم 02755Uمزدوجحربيل
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إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 1239227914/09/01 127 06/09/04أقدمية 12 سنةرشاد روندي 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

عمالة: مراكش 1268754604/09/02 127 06/09/03أقدمية 12 سنةحنان نفيس 02540Kمزدوجالوداية

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: شيشاوةلمزوضية

المركزية

عمالة: مراكش 717827216/09/92 126 19/09/97أقدمية 20 سنةسومية الطواكي 02572Vمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة الفردوسإقليم: شيشاوةوارمس 1174428206/09/00 125 05/09/03إلتحاق بالزوجةحفيظ العنكي 24229K)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: شيشاوةبوزوكة

المركزية

عمالة: مراكش 1234051106/09/01 125 06/09/02إلتحاق بالزوجةيوسف ايت بلكوهية 02569Sمزدوجسعادة

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: شيشاوةإدازن

م الزرقطوني

إقليم: العيون 1266284118/09/02 125 23/09/04أقدمية 12 سنةالمهدي السابق 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةتولوكولت 12667431018/09/02 125 11/10/04أقدمية 12 سنةعبد الرحيم فتح ا 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: شيشاوةإرغي

باها
1404324302/09/02 125 12/10/04أقدمية 12 سنةحسن بوغابة 25030Fمزدوجأيت عميرة

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: شيشاوةتلمنزو

المركزية

عمالة: مراكش 1114565216/09/97 124 16/09/02إلتحاق بالزوجةإدريس الشليح 02569Sمزدوجسعادة

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: شيشاوةبن الدكالي 1266826118/09/02 124 18/09/02إلتحاق بالزوجليلى الجبراتي 03773Aمزدوجتمصلوحت

إقليم: شيشاوةالزيتونإقليم: شيشاوةسيدي بوزيد 1117920316/09/97 123 28/09/05إلتحاق بالزوجخديجة البعناني 02855C)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: شيشاوةالنهضة 2إقليم: شيشاوةسيدي المختار 746926316/09/93 122 16/09/98أقدمية 20 سنةثورية غندي 25439A)مزدوجشيشاوة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: شيشاوةايت عبد ا 1238250114/09/01 121 05/09/03إلتحاق بالزوجةالمهدي المعروفي 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  -  بدرإقليم: شيشاوةتزدرة

تمارة
1266360118/09/02 121 05/09/03إلتحاق بالزوجبوشرى المرابط 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: شيشاوةلمزوضيةإقليم: شيشاوةالترميدي 1269595118/09/02 121 05/09/03إلتحاق بالزوجنوال الصويكي 02841Mمزدوجلمزوضية

إقليم: خنيفرةعقبة بن نافعإقليم: شيشاوةالترميدي 1265029218/09/02 119 05/09/03إلتحاق بالزوجةبوطيب اسماعيل 11582N)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: الحوزتيوليإقليم: شيشاوةبن الدكالي 12669341018/09/02 119 05/09/03أقدمية 12 سنةحسن حداني 03784Mمزدوجتمصلوحت
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مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: شيشاوةبن الدكالي

المركزية

عمالة: مراكش 1269150618/09/02 119 12/09/03أقدمية 12 سنةهشام الركباوي 02610Lمزدوجأيت ايمور

إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: شيشاوةاهل لحريمة 1174995206/09/00 117 21/09/05أقدمية 12 سنةخالد عل 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: شيشاوةإدازن 1264476118/09/02 117 14/10/04إلتحاق بالزوجنورة بن ابا 03768Vمزدوجتمصلوحت

إقليم: شيشاوةإمام الدينإقليم: شيشاوةامين آغز 1265162118/09/02 117 12/10/04إلتحاق بالزوجحسناء شمراني 02844R)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية 1266320804/09/02 117 29/09/05أقدمية 12 سنةحميد المخلق 07633

W

مزدوجكطاية

إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 1266614218/09/02 117 19/10/06أقدمية 12 سنةنور الدين السوارت 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: شيشاوةالحكات 1305827905/09/03 117 07/09/05أقدمية 12 سنةم اسكور 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس النزالة إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

المركزية

عمالة: مراكش 762115116/09/91 116 15/09/09إلتحاق بالزوجةالمسنافي بوشعيب 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةسيدي المختار

علوش المركزية

عمالة: مراكش 1047121716/09/96 114 16/09/02أقدمية 12 سنةأنس فائق 02536Fمزدوجالوداية

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: شيشاوةالموحدين 1263563418/09/02 113 05/09/07لحبيب أيت لحساين 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزالولجةإقليم: شيشاوةاولد مومنة 1367849807/09/04 113 05/09/05أقدمية 12 سنةيوسف نازه 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس الجامع إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

عمالة: مراكش 1265175618/09/02 112 20/09/05إلتحاق بالزوجةسلمان الشاوني 02566Nمزدوجسعادة

إقليم: شيشاوةالنهضة 2إقليم: شيشاوةأسراتو 1267264318/09/02 110 06/09/06إلتحاق بالزوجحسناء طييب 25439A)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس الجامع إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

عمالة: مراكش 1154764916/09/99 109 07/09/04إلتحاق بالزوجةسمير بيمشون 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: شيشاوةايت عبد ا

المركزية

عمالة: مراكش 1236458106/09/01 109 06/09/06أقدمية 12 سنةم الخطاري 02540Kمزدوجالوداية

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزية 1263771518/09/02 109 28/10/08فوزية أمغير 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 1267792204/09/02 109 26/10/06أقدمية 12 سنةتوفيق لعميم 09156Bمزدوجالجعيدات
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إقليم: برشيدمركزية جاقمة لبصاصلةإقليم: شيشاوةبوزوكة 1367910607/09/04 109 06/09/06أقدمية 12 سنةعبد اللطيف اقدور 14323Tمزدوجلمباركيين

عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية 1047681116/09/96 107 01/10/10إلتحاق بالزوجةسعد الدين كنيديري 01899N)مزدوجالمية )البلدية

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: شيشاوةبويزغران

المركزية

عمالة: مراكش 1306823905/09/03 107 04/10/05أقدمية 12 سنةليلى الهزميري 02620Xمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

عمالة: مراكش 13061291005/09/03 106 06/09/05إلتحاق بالزوجسناء بتيت 02562Jمزدوجتسلطانت

إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةوارمس 1306766406/09/03 106 13/10/06إلتحاق بالزوجفتيحة الكرامي 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: شيشاوةدوار  احمر 1308262105/09/03 105 25/10/08م راكع 02843Pمزدوجسيدي المختار

عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: شيشاوةالجعارنة 1113726116/09/97 101 25/09/10هند الفن 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن بطوطة إقليم: شيشاوةأحمد سالم

المركزية

عمالة: مراكش 1155067716/09/99 101 15/10/09رشيد عبيدي فال 02548Uمزدوجالوداية

مجموعة مدارس اولد انجيم إقليم: شيشاوةكماسة

المركزية

عمالة: مراكش 11581441016/09/99 101 16/09/06أقدمية 12 سنةابراهيم معرير 02757

W

مزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: شيشاوةفيللة

المركزية

عمالة: مراكش 1174893706/09/00 101 06/09/06أقدمية 12 سنةفاطمة ايت عمو 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: شيشاوةأكرض 1399763807/09/05 101 28/09/07عفاف العلمي 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةلعضيلت

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1399970207/09/05 101 01/10/07عائشة المتوكل 02828Yمزدوجأولد حسون

إقليم: الحوززطولةإقليم: شيشاوةبوحميسة 1400715107/09/05 101 07/09/05إلتحاق بالزوجةسفيان نزيه 03344Jمزدوجتمزوزت

إقليم: شيشاوةالزيتونإقليم: شيشاوةسيدي بوزيد 1052344216/09/97 100 21/09/10إلتحاق بالزوجةالمصطفى راوح 02855C)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: شيشاوةلوشاوشاإقليم: شيشاوةاهديل 1306479305/09/03 99 06/09/06إلتحاق بالزوجنبيلة دهكون 02862K)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: الحوزايت قدورإقليم: شيشاوةاولد مومنة 1368232107/09/04 99 05/09/07شكيب بنحمورو 03372Pمزدوجاغمات

إقليم: العرائشمدرسة رقادةإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 1399125107/09/05 99 07/09/05إلتحاق بالزوجةجواد ايتكرين 05724

W

مزدوجالعرائش )البلدية(
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إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 1399436907/09/05 99 07/09/05أقدمية 12 سنةللفدوى بنعصمان 03121Sمزدوجمجاط

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: شيشاوةسبت امزوضة 1367089107/09/04 97 06/09/06إلتحاق بالزوجسناء امناي 03780Hمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: شيشاوةبوزوكة

المركزية

عمالة: مراكش 1399652407/09/05 97 07/09/08عبد الرحيم شطبي 02540Kمزدوجالوداية

إقليم: الحوزالولجةإقليم: شيشاوةاولد مومنة 1400920807/09/05 97 22/10/08نادية سعيدي 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: شيشاوةاولد عزوز

المركزية

عمالة: مراكش 1401105307/09/05 97 25/11/08لمياء الزدكي 02540Kمزدوجالوداية

إقليم: بني مللمركزية ايت عميرإقليم: شيشاوةأسيف المال 1401503606/09/06 97 28/09/07فاطمة ايت اعمرو 07391Hمزدوجفم اودي

إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةامين العين 1404362605/09/02 97 25/10/11الكابوس الحسين 18447Aمزدوجعين تزيتونت

إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: شيشاوةدوار  احمر 1404370105/09/02 95 05/09/09المختاري ام كلثوم 02843Pمزدوجسيدي المختار

مجموعة مدارس الباشا إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

المركزية

عمالة: مراكش 1155050216/09/99 93 16/09/09إلتحاق بالزوجأمال كبيري 02576Zمزدوجسعادة

إقليم: شيشاوةلل سكينةإقليم: شيشاوةاحصاين المركزية 1178502106/09/00 93 24/10/11إلتحاق بالزوجةعصام موما 23086T)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: شيشاوةدوار  احمر 1233804306/09/01 93 05/09/07عبد ا أبراغ 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزالولجةإقليم: شيشاوةلحرارشة 1367418407/09/04 93 15/10/08أمين العلولي 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس الجامع إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

المركزية

عمالة: مراكش 1368137407/09/04 93 27/10/08إلتحاق بالزوجةعادل العمري 02566Nمزدوجسعادة

إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةالحكات 1400912707/09/05 93 02/10/07إلتحاق بالزوجايمان صفواني 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةاولد عزوز 1267086518/09/02 91 02/09/10وفاء حنفي 02842Nمزدوجسيدي المختار

إقليم: الحوزالسرايريإقليم: شيشاوةاولد عزوز 1404347105/09/02 90 22/10/11إلتحاق بالزوجهدى السوائكي 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزايت قدورإقليم: شيشاوةلحرارشة 1399024207/09/05 89 22/09/10عبد الحق عبار 03372Pمزدوجاغمات
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مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: شيشاوةبن الدكالي

المركزية

عمالة: مراكش 1399130807/09/05 89 02/09/10رشيد ايت العادل 02620Xمزدوجأيت ايمور

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المرابطينإقليم: شيشاوةالحكات

البرنوصي
1401040107/09/05 89 22/09/10اسماء تزلفت 01690L سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزبلعطارإقليم: شيشاوةتزومطان 1401455106/09/06 89 28/09/07إلتحاق بالزوجةعبد النبي زاهدي 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: برشيدمركزية جاقمة لبصاصلةإقليم: شيشاوةسبت امزوضة 1401971606/09/06 89 28/09/09مريم و تامنت 14323Tمزدوجلمباركيين

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: شيشاوةلعضيلت 1405385105/09/07 89 24/10/08حمان الحسن 03908Xمزدوجمهاية

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةلمزوضية

عثمان المركزية

عمالة: مراكش 1154970516/09/99 88 15/10/09مريم بنصغيري 02552Yمزدوجالوداية

إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةالحكات 1367890707/09/04 85 08/09/08إلتحاق بالزوجشريفة واعزيز 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةلحرارشة

علوش المركزية

عمالة: مراكش 1400993907/09/05 85 05/09/11صلح الدين صبير 02536Fمزدوجالوداية

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: شيشاوةتنلفت 1405539205/09/07 85 15/10/09هشام قطبان 10960Mمزدوجمكرن

إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةاهل لحريمة 1174836406/09/00 83 02/09/10إلتحاق بالزوجللحسناء عباد 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: شيشاوةإدازن 1400180407/09/05 83 25/11/09صفية كرينيش 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 1367297307/09/04 81 02/09/10عبداللطيف بوسعيد 09156Bمزدوجالجعيدات

مجموعة مدارس السويهلة إقليم: شيشاوةبن الدكالي

المركزية

عمالة: مراكش 1399859907/09/05 79 22/09/10إلتحاق بالزوجسميرة الهديا 02520Nمزدوجالسويهلة

إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةاولد عزوز 1267320118/09/02 77 سيدي م الدريسي 

المشيشي

06/09/17 02842Nمزدوجسيدي المختار

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةأسيف المال

العياشي المركزية

عمالة: مراكش 1399264707/09/05 77 02/09/09عطات زكرياء 02767Gمزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةالجعارنة

المركزية

عمالة: مراكش 1404358505/09/02 77 06/09/17عبد الصماد كرواض 02587Lمزدوجسيدي الزوين

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 1549100102/09/09 77 02/09/09خديجة لبضر 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية
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مجموعة مدارس دوار إقليم: شيشاوةانزيك

الجامع المركزية

عمالة: مراكش 1549907501/01/10 77 01/01/10جواد بكار 02795Mمزدوجأولد دليم

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: شيشاوةكوزمت 1549991101/01/10 77 01/01/10لحسن بوشلكة 25540K)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: شيشاوةأمكضران 1550978601/01/10 77 01/01/10اوعلي م 09770Uمزدوجغرس تعللين

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: شيشاوةأيت موسى 1551220401/01/10 77 01/01/10زهرة باحطين 13937Yمزدوجلمعاشات

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: شيشاوةتولوكولت 1400258307/09/05 75 11/10/11نورة هرام 03734Hمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: شيشاوةلمرمضة

المركزية

عمالة: مراكش 13671671007/09/04 72 02/09/16عائشة بوعوين 02620Xمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس الحاج إقليم: شيشاوةلمزوضية

العربي المركزية

عمالة: مراكش 1401090307/09/05 71 22/11/09إلتحاق بالزوجحنان ازعيتر 02526Vمزدوجالسويهلة

إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: شيشاوةإدازن 1401669206/09/06 71 21/10/11شرف الحجاجي 12189Yمزدوجبني سمير

إقليم: شيشاوةإمام الدينإقليم: شيشاوةاحصاين المركزية 1263511118/09/02 69 06/09/17إلتحاق بالزوجةجليل ايت بهي 02844R)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: شيشاوةازنادة 13992571007/09/05 69 02/09/10اترمي م الحبيب 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: شيشاوةلل سكينةإقليم: شيشاوةأسراتو 1405221205/09/07 69 21/10/11إلتحاق بالزوجزينب شقروف 23086T)مزدوجامنتانوت )البلدية

مجموعة مدارس الصفصافة إقليم: شيشاوةبوزوكة

المركزية

عمالة: مراكش 1549200502/09/09 69 02/09/11كمال ترابي 02615Sمزدوجأيت ايمور

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: شيشاوة ادويران 1549951901/01/10 69 25/10/11بندحان ام 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: شيشاوةالزاوية 1550505101/01/10 69 24/10/11احمد  فائق 18187T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: شيشاوةتنامرت 1579948302/09/10 69 02/09/10اسماعيل عزيك 06985S مولي عيسى بن

إدريس
مزدوج

إقليم: وزانم م الغويبةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 1580422302/09/10 69 02/09/10البعناني نعيمة 06341Sمزدوجاسجن

عمالة: الصخيرات  - انوالإقليم: شيشاوةتولوكولت

تمارة
1580441102/09/10 69 02/09/10يسيرة الفوزاري 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية
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إقليم: النواصرم. البرارإقليم: شيشاوةلحسينات 1580464102/09/10 69 02/09/10الكرعاني سهام 22911C)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: شيشاوةالبرج المركزية

باها
1367612207/09/04 68 02/09/14المصطفى الموراني 05240Vمزدوجانشادن

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 1401638406/09/06 67 14/09/10عزيز  بوشمة 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزتزكينإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 1549311702/09/09 67 02/09/09نجاة ابكاو 03627Sمزدوجتيزكين

إقليم: شيشاوةعلل بن عبد اإقليم: شيشاوةتسكرت 1549492102/09/09 67 02/09/09إلتحاق بالزوجامشتال سلوى 02845S)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: شيشاوة ادويران 15497501001/01/10 65 04/09/12م اكرام 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: شيشاوةلمزوضيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 1550287101/01/10 65 04/09/12عثمان الدريسي 02841Mمزدوجلمزوضية

إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسإقليم: شيشاوةتزومطان 1579694102/09/10 65 19/10/11اعفان عبدالرحيم 13522X)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: برشيدمركزية علي بن ابي طالبإقليم: شيشاوةتزومطان 1579941902/09/10 65 19/10/11م أزكاغ 14068R)مزدوجاولد عبو )البلدية

إقليم: وادي الذهبمدرسة عبد ا ولد باهياإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 1405485105/09/07 63 04/09/12فاطمة  ميسات 13523Y)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: شيشاوةأكني أحندير 1580004402/09/10 61 02/09/10إلتحاق بالزوجسهام بلمومن 13833Kمزدوجالبدوزة

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: شيشاوةلحسينات

المركزية

عمالة: مراكش 1580063302/09/10 61 04/09/12عبد الصماد بنديان 02776Sمزدوجأولد دليم

إقليم: شيشاوةسيدي بوزيدإقليم: شيشاوةتارسلت 1580885802/09/10 61 اد منصور فاطمة 

الزهراء
02/09/10إلتحاق بالزوج 02853Aمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

إقليم: كلميمم م الشيخ المدني الناصريإقليم: شيشاوةتارسلت 1581028402/09/10 61 04/09/12لشكر معاد 10568Lمزدوجافران أطلس الصغير

إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةأمكضران 1581396902/09/10 61 04/09/12اوتليليت عبد الحكيم 18447Aمزدوجعين تزيتونت

عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 1583174205/09/11 61 05/09/11حنان بوفوس 25427Mمزدوجسيدي الزوين

م.م المختار السوسي إقليم: شيشاوةالرباط

مركزية ايت وافقا

إقليم: تيزنيت 1680993206/09/11 61 06/09/11لطيفة بضار 16888Fمزدوجأيت وافقا
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إقليم: الحوزالبريزةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 1681096101/01/12 61 01/01/12العرايشي ميلودة 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: شيشاوةلل سكينةإقليم: شيشاوةايت لحسن 1580061102/09/10 60 02/09/10إلتحاق بالزوجبنبل لطيفة 23086T)مزدوجامنتانوت )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةاهل لحريمة 1399417907/09/05 59 02/09/10ليلى بنيدار 02505Xمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا

المركزية

عمالة: مراكش 1400061407/09/05 59 07/09/10يونس الرزوقي 02587Lمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس الحاج إقليم: شيشاوةكماسة

العربي المركزية

عمالة: مراكش 1549336402/09/09 59 04/10/16إلتحاق بالزوجبوشرة اكليب 02526Vمزدوجالسويهلة

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: شيشاوةأنزمر 1580957102/09/10 59 02/09/10كريم حليمة 13838Rمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: شيشاوةأنزمر 1581423102/09/10 59 02/09/10رجاء اسماء 13840Tمزدوجأيير

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: شيشاوةالترميدي 1581503102/09/10 59 02/09/10حسناء سماوي 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: شيشاوةكوزمت

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1581648702/09/10 59 02/09/10فوزية زاية 02612Nمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: شيشاوةسبت امزوضة

المركزية

عمالة: مراكش 1400676707/09/05 58 02/09/16فاطمة الزهراء متوكل 02620Xمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

عمالة: مراكش 15798471002/09/10 57 04/09/13اسماء    امعاش 02620Xمزدوجأيت ايمور

إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةاميزن 1580526102/09/10 57 02/09/13محماد الخلط 02967Zمزدوجنفيفة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: شيشاوةالنزالة 1406757105/09/08 55 03/09/13الغيتي عزيزة 09047Hمزدوجأولد يعقوب

مجموعة مدارس ابن النفيس إقليم: شيشاوةلحرارشة

المركزية

عمالة: مراكش 1399027507/09/05 54 02/09/16إلتحاق بالزوجةبدر العنبري 02522Rمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: شيشاوةايت احساين

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1580444502/09/10 54 الكماني فاطمة 

الزهراء

28/10/14 02612Nمزدوجأيت ايمور

إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 1406756505/09/08 53 04/09/12الغنضور عبد الكريم 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةتاورة 1583008105/09/11 53 03/09/13زهير بركات 02963Vمزدوجنفيفة

581



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الميةحي المسجدإقليم: شيشاوةأيت عل 1683952204/09/12 53 04/09/12الزهرة مصالي 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: شيشاوةاهديلإقليم: شيشاوةالنزالة 153905116/09/82 51 06/09/17توفيق بنملوك 02892Tمزدوجأهديل

عمالة: أكادير  إدا م.م الساقية الحمراء-إنـرارنإقليم: شيشاوةتزدرة

وتنان
15806611002/09/10 51 04/09/12كوثر التاتي 18747Bمزدوجاقصري

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: شيشاوةأيت عل 1582939705/09/11 51 05/09/11م ازروال 12309D)مزدوجالعروي )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: شيشاوةتاويلولت 1405295105/09/07 50 فاطمة الزهراء 

الكلوس

02/09/16 25427Mمزدوجسيدي الزوين

إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: شيشاوةالنبوغ 15827571005/09/11 50 02/09/14 أمال أيت واحي 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: شيشاوةالحكات 1550741301/01/10 49 06/09/17كياس  لحسن 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: شيشاوةانمرن المركزية

تمارة
1717887803/09/13 49 03/09/13م المالوي 01359Bمزدوجأم عزة

إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةالحكات 1549145102/09/09 48 02/09/14إلتحاق بالزوجسكينة زنير 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1549447902/09/09 48 02/09/14جلل الكسايس 02612Nمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: شيشاوةالزاوية

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1550181701/01/10 48 03/09/14العبيدي بهيجة 02612Nمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةلبراج

المركزية

عمالة: مراكش 1239234514/09/01 47 06/09/17عبد الله السعضلوي 02587Lمزدوجسيدي الزوين

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: شيشاوةازنادة

إدريس الحرثي

إقليم: العيون 1550775101/01/10 47 02/09/15إلتحاق بالزوجةالحسين بلحيحي 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةأمكضران 1683236104/09/12 46 02/09/14سعيد فرحي 02967Zمزدوجنفيفة

مجموعة مدارس اولد انجيم إقليم: شيشاوةلعضيلت

المركزية

عمالة: مراكش 1684003204/09/12 46 02/09/14ناموس خولة 02757

W

مزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

عمالة: مراكش 1406587905/09/08 45 02/09/15بوسونة  سلمة 02587Lمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس أيت داود إقليم: شيشاوةالبرج المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1580358602/09/10 45 02/09/14إلتحاق بالزوجزكية العباسي 02596

W

مزدوجاكفاي
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المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: شيشاوةتزدرة

نافع

إقليم: السمارة 1680858101/01/12 45 03/09/13إلتحاق بالزوجةاجاف عبدالعزيز 10411R)مزدوجالسمارة )البلدية

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: شيشاوةأدوز 1716672503/09/13 45 عبدون  فاطمة 

الزهراء

03/09/13 13845Yمزدوجأيير

م.م  يعقوب المنصور إقليم: شيشاوةتزكي

مركزية ادوعراب

إقليم: سيدي افني 1716692103/09/13 45 03/09/13 ابو الخير علي 17012Rمزدوجسيدي حساين أو علي

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: شيشاوةأداسيل

اوكني

إقليم: سيدي افني 1717350503/09/13 45 03/09/13نجية بول 16801Lمزدوجتيوغزة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الحجاج البتدائيةإقليم: شيشاوةتكموت

مرس السلطان
1718138203/09/13 45 03/09/13بشرى فوزي 01513U)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: شيشاوةعلل بن عبد اإقليم: شيشاوةأسراتو 1406816205/09/08 44 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب  القريشي 02845S)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: شيشاوةالخرشي 1581619502/09/10 44 02/09/14يا حنصال ويداد 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: الحوزتزكينإقليم: شيشاوةأسيف المال 1583049805/09/11 44 02/09/16عبد الغني بلكوري 03627Sمزدوجتيزكين

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: شيشاوةتاورة

زياد

إقليم: العيون 1584013205/09/11 44 04/09/13إلتحاق بالزوجةحرير سفيان 06433S)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 1584401505/09/11 44 02/09/16لبنى محتيدي 03754Eمزدوجاغواطيم

م.م سيدي  إقليم: شيشاوةالبرج المركزية

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1680849201/01/12 44 02/09/16كريمة أيت ريس 04993Bمزدوجتامري

إقليم: شيشاوةاهديلإقليم: شيشاوةالسعيدات 1407092605/09/08 43 05/09/12حسناء هودادي 02892Tمزدوجأهديل

إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةالحمري 15843111005/09/11 43 04/09/13عبد الجليل لهراوي 03121Sمزدوجمجاط

إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةالحمري 15845371005/09/11 43 04/09/13هشام نكي 03121Sمزدوجمجاط

إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةروهالة 1584654405/09/11 43 05/09/13الحسن اجنها 02967Zمزدوجنفيفة

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: شيشاوةتنلفت

باها
1681269601/01/12 43 03/09/13حمويدات نجاة 25030Fمزدوجأيت عميرة

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: شيشاوةتولوكولت 1683764204/09/12 43 02/09/15م الوالي 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية
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إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: شيشاوة أكني المركزية 1684431904/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجمريم تكوك 08229Uمزدوجأولد احسين

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: شيشاوةتنسماخت 1684542504/09/12 43 04/09/12م زواني 13937Yمزدوجلمعاشات

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودإقليم: شيشاوةكوزمت

وتنان
1263195112/09/02 42 02/09/16الحسين اعزيز 04860Gمزدوجامسكروض

عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: شيشاوةأحمد سالم 15840441005/09/11 41 06/09/17اسماء هركال 25427Mمزدوجسيدي الزوين

إقليم: الحوزتزكينإقليم: شيشاوةأسيف المال 1582689805/09/11 40 02/09/16خديجة اكوناض 03627Sمزدوجتيزكين

عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفإقليم: شيشاوةروهالة 1582737505/09/11 40 05/09/13إلتحاق بالزوجكريمة ايت القرشي 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 1681776604/09/12 40 02/09/16مريم اخوبزي 03382Aمزدوجاغمات

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: شيشاوةالبرج المركزية

وسعيد المركزية

عمالة: مراكش 1580662302/09/10 39 02/09/16إلتحاق بالزوجنسرين الغزال 02751Pمزدوجحربيل

إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: شيشاوةازنادة 1680831301/01/12 39 02/09/15م ايت الزاويت 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: سيدي افنيم.م التلل مركزية ادبنرانإقليم: شيشاوةإمللن 1716748103/09/13 39 02/09/15صالح اكنكو 17066Zمزدوجتيغيرت

إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: شيشاوةإدازن 1717162503/09/13 39 27/09/16بنشاكري هشام 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا

المركزية

إقليم: العرائش 17184091103/09/13 39 02/09/15اجليل يونس 05734Gمزدوجزوادة

إقليم: مديونةمليكة الفاسيإقليم: شيشاوةتاسا 1719618102/09/14 38 02/09/14واهب أبا حمان 26495Y)مزدوجمديونة )البلدية

إقليم: أسا - الزاك3 مارسإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 1719943402/09/14 38 02/09/14بجرجي كريمة 06832A)مزدوجأسا )البلدية

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 1720165102/09/14 38 02/09/14موحى بوخبز 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: شيشاوةتماروت 1721353402/09/14 38 02/09/14مريم معادر 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

عمالة: مكناسكرمتإقليم: شيشاوةبوحميسة 1721362502/09/14 38 02/09/14سعاد المشيشي 03849Hمزدوجوليلي
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إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةاميزن 1680812601/01/12 37 02/09/15اكضاش كوثر 02967Zمزدوجنفيفة

إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: شيشاوةازنادة 1681185601/01/12 37 02/09/15إلتحاق بالزوجالوكيلي خديجة 14490Zمزدوجسيدي العايدي

إقليم: شيشاوةعلل بن عبد اإقليم: شيشاوةتسكرت 1681639104/09/12 37 20/10/15إلتحاق بالزوجرجاء عشيق 02845S)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: شيشاوةاهديلإقليم: شيشاوةالحكات 1681655704/09/12 37 06/09/17م أفرياض 02892Tمزدوجأهديل

إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةبوحميسة 1682918904/09/12 36 02/09/14فاطمة المناني 02895

W

مزدوجأهديل

إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: شيشاوةإغرمان 1716717103/09/13 35 03/09/13أضاض م 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: شيشاوةأدوز 1716901103/09/13 35 03/09/13مراد امرك 01738Nمزدوجالشللت

إقليم: الخميساتادريس للولإقليم: شيشاوةأمدلن 1717497303/09/13 35 03/09/13خليد شحاني 11240Sمزدوجتيداس

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: شيشاوةايت خطاب

تمارة
1718549203/09/13 35 03/09/13م لغشيم 01350Sمزدوجصباح

إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 1719163903/09/13 35 03/09/13سفيان سنوي 13926Lمزدوجنكا

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: شيشاوةتكنكمت

تمارة
1719345703/09/13 35 03/09/13م زمان 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةأندورار 1582692105/09/11 34 02/09/14مصطفى أكوجيل 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحالإقليم: شيشاوةالحمري 1583080105/09/11 34 02/09/16حنان بنشويكة 08769F)مزدوجسيدي رحال )البلدية

مجموعة مدارس الحركات إقليم: شيشاوةسبت امزوضة

المركزية

عمالة: مراكش 1583384405/09/11 34 02/09/16إلتحاق بالزوجغزلن الدللي 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: شيشاوةالرحيلت

المركزية

عمالة: مراكش 1584652205/09/11 34 02/09/15إلتحاق بالزوجةيوسف ويسكي 02602Cمزدوجاكفاي

إقليم: شيشاوةسيدي بوزيدإقليم: شيشاوةوارمس 1683406704/09/12 34 02/09/15إلتحاق بالزوجحيدان مليكة 02853Aمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: شيشاوةبوامسا 1719799502/09/14 32 02/09/16عبد السلم امشعر 11484Gمزدوجمقام الطلبة
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عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البنايإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية

الحسني
1721086302/09/14 32 02/09/16ايدحمجا حفيظة 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 1721245102/09/14 32 02/09/16الحسن لعروصي 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةالنبوغ 1682740704/09/12 31 02/09/16إلتحاق بالزوجسكينة الغرباوي 03165Pمزدوجامزوضة

المدرسة البتدائية عبدالجليل إقليم: شيشاوةأسايس

بنحيدة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1751945102/09/15 31 02/09/15أيت الكبير زكية 19716E سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 1751967202/09/15 31 02/09/15عمرايت امري 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: أزيللمركزية آيت تمتناإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1752131202/09/15 31 02/09/15عبد ا بحدى 06923Zمزدوجاكودي نلخير

إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: شيشاوةتنامرت 17522611102/09/15 31 02/09/15اسماعيل بنقاسم 19395Fمزدوجتامشاشاط

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: شيشاوةأيت عل

تمارة
1752312402/09/15 31 27/09/16وجدان بوبلة 01350Sمزدوجصباح

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةاماسين

المركزية

عمالة: مراكش 17524711102/09/15 31 02/09/15اشناه اشراق 02788Eمزدوجأولد دليم

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: شيشاوةأيت واعراب

الغزولي

عمالة: سل 1752481302/09/15 31 02/09/15يسرى الشتوكي 01259Tمزدوجعامر

إقليم: تاوناتم/م  بوشابلإقليم: شيشاوةأكني أحندير 17525871102/09/15 31 02/09/15العمراني سمية 15410Zمزدوجبوشابل

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيسإقليم: شيشاوةانزيك

البيضاء أنفا
1752599202/09/15 31 02/09/15أسماء العسري 01420T)مزدوجأنفا )المقاطعة

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: شيشاوةأمكضران 1752729502/09/15 31 02/09/15حنان الكافي 12154Kمزدوجأولد عزوز

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةأكني أحندير

المركزية

عمالة: مراكش 1752763302/09/15 31 02/09/15المربوح  نزهة 02587Lمزدوجسيدي الزوين

إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 1752772102/09/15 31 02/09/15عبد العزيز المزواري 09492Sمزدوجالنيف

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: شيشاوةأفتاس

الشق
1752993602/09/15 31 15/09/15كصاب فاطمة الزهراء 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: سطاتالداخلةإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 1753000102/09/15 31 02/09/15خديجة هدنا 14055B)مزدوجالبروج )البلدية
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إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: شيشاوةتنلفت 1753384902/09/15 31 02/09/15 سهام مانح 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: شيشاوةتنامرت 1753385502/09/15 31 02/09/15الصديق منيان 19704S)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: ميدلتزبزاطإقليم: شيشاوةتنامرت 1753399302/09/15 31 02/09/15كريم مطيش 11875Gمزدوجامرصيد

إقليم: الحوزاسنيإقليم: شيشاوةبوامسا 17534431002/09/15 31 02/09/15حنان مومو 03496Zمزدوجأسني

عمالة مقاطعات عين لل كنزةإقليم: شيشاوةأسايس

السبع الحي الم
1753529102/09/15 31 02/09/15وابير ماجدة 01598L)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: شيشاوةبوابوض 1753701802/09/15 31 02/09/15حسناء سعيد 12154Kمزدوجأولد عزوز

المركزية اولد بوثابت إقليم: شيشاوةتكماط

المركز

إقليم: سيدي سليمان 1753712202/09/15 31 02/09/15ياسين صائغ 10963Rمزدوجأولد بن حمادي

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: شيشاوةتنلفت 1753890202/09/15 31 02/09/15 الهام ازويزي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةازنادة 1582898105/09/11 30 12/10/16عزيز اغلوي 03142Pمزدوجادويران

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: شيشاوةالحمري 1683387504/09/12 30 02/09/16صلح هراط 03259Sمزدوجأيت فاسكا

إقليم: شيشاوةعلل بن عبد اإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 1407141405/09/08 29 02/09/16إلتحاق بالزوجامال الجراجري 02845S)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: شيشاوةازنادة 1680919101/01/12 29 02/09/15عبد الرحمان باحسين 12815D أيت سدرات الجبل

السفلى
مزدوج

إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: شيشاوةتولوكولت 1717671403/09/13 29 03/09/15عادل العسري 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

المدرسة  البتدائية مولي إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزية

رشيد

إقليم: بوجدور 1720237102/09/14 29 06/09/17عبد الهادي ابريهمو 20845G)مزدوجبوجدور )البلدية

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةالبرج المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1720820802/09/14 29 06/09/17الصاحبي حليمة 02587Lمزدوجسيدي الزوين

إقليم: شيشاوةعلل بن عبد اإقليم: شيشاوةاجديدة 1682088104/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةاشرف بلمويسي 02845S)مزدوجامنتانوت )البلدية

مدرسة السلطان مولي إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

اسماعيل

عمالة: مراكش 1684096604/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجرجاء أشتاشن 26067Hمزدوجحربيل
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إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: شيشاوةبوابوض 1720099502/09/14 28 02/09/15إلتحاق بالزوجةم بزين 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: شيشاوةايت لحسن

عياض

إقليم: طانطان 1720101402/09/14 28 02/09/14بجنوين م 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية أبو إقليم: شيشاوةتمزكورت

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1720484102/09/14 28 02/09/14البركة مولي رشيد 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: شيشاوةونشكرير 1720600102/09/14 28 02/09/14خليفة الحسني 01234Rمزدوجالسهول

عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: شيشاوةأكدال 1720725602/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجالعمري ابتسام 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: شيشاوةونشكرير 17216241102/09/14 28 02/09/14عبد الرحمان وكنوز 11669Hمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 1721673202/09/14 28 02/09/14عبد الرحمان رؤوفي 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الرحامنةالطلوح المركزيةإقليم: شيشاوةأندورار 1683160104/09/12 27 02/09/15سعيد الصاحيب 09150Vمزدوجالطلوح

إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةالتويجرات 1683191404/09/12 27 06/09/17بوبكر الطويل 02926Eمزدوجسيدي المختار

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 1718430603/09/13 26 عبد الرفيق كحل 

العيون

02/09/16 03382Aمزدوجاغمات

إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةاولد ادريس 1683178404/09/12 25 06/09/17السباعي محماد 02926Eمزدوجسيدي المختار

المدرسة البتدائية ابن إقليم: شيشاوةالموحدين

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1751832102/09/15 25 06/09/17علي اعبيدات 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةالتويجرات 1751875102/09/15 25 06/09/17عبد اللطيف أفراح 02926Eمزدوجسيدي المختار

إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: شيشاوة ادويران 1753094602/09/15 25 06/09/17أنيسة ايدحمجا 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةتاورة 1585191209/12/11 24 02/09/16شوقي صادق 03140Mمزدوجادويران

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أنقرة البتدائيةإقليم: شيشاوةأيت بخاير

مرس السلطان
1719197103/09/13 24 02/09/16سرار خديجة 01523E مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: شيشاوةتنامرت

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1910851101/01/17 24 06/09/16رشيد عاطفي 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 1910894101/01/17 24 06/09/16ربيع أشضاض 03140Mمزدوجادويران

إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: شيشاوةايت خطاب 1911019901/01/17 24 06/09/16سناء الحيان 07019Dمزدوجبزو

م.م  وادي المخازن مركزية إقليم: شيشاوةأدوز

ادبركة

إقليم: سيدي افني 1911202201/01/17 24 06/09/16محجوبة بلكاسم 16772Eمزدوجتنكرفا

إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: شيشاوةبوابوض 19112491001/01/17 24 06/09/16بنعمر رشيدة 12950Aمزدوجاميضر

إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: شيشاوةأنزمر 1911264801/01/17 24 06/09/16إيمان بن احسين 13676Pمزدوجالكرعاني

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 1911286501/01/17 24 06/09/16بن الزيدية هند 13937Yمزدوجلمعاشات

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: شيشاوةألتاس

الهيثم

إقليم: بوجدور 1911325201/01/17 24 06/09/16سعاد بوالشايت 25048A)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: شيشاوةايت عمر 1911405701/01/17 24 06/09/16بوصباع كريمة 11489Mمزدوجمقام الطلبة

إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: شيشاوةأيت بخاير 1911443101/01/17 24 06/09/16ماجدة بياض 08298Uمزدوجالمشرك

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: شيشاوةأداسيل 19114491001/01/17 24 06/09/16سكينة الشبراوي 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 1911495201/01/17 24 06/09/16منى شكراني 13975Pمزدوجالغيات

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: شيشاوةايت  محند 1911662501/01/17 24 06/09/16الفحل حكيمة 04171Hمزدوجبطيط

المدرسة البتدائية م إقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2

السادس

إقليم: العيون 1911681301/01/17 24 06/09/16الحافظي سعاد 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: شيشاوةتماروت

احمد ادبدا

إقليم: بوجدور 1911709701/01/17 24 06/09/16مريم الدريسي 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 1911780301/01/17 24 06/09/16هدى المتوكل 08992Yمزدوجأولد عامر

إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: شيشاوةانزيك 1911812601/01/17 24 06/09/16العزوري فوزية 08969Yمزدوجأولد الشرقي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخليلإقليم: شيشاوة أكني المركزية

مولي رشيد
1911820101/01/17 24 06/09/16لبنى العلمي 26380Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة
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إقليم: مديونةابن الروميإقليم: شيشاوةتاسا 1911829101/01/17 24 06/09/16العسري كوثر 26832P)مزدوجمديونة )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: شيشاوةالرباط

تافودارت

إقليم: العيون 1911838201/01/17 24 06/09/16أميمة الباشا 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1911886301/01/17 24 06/09/16فاطمة الهازي 03457Gمزدوجالتوامة

إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1911911101/01/17 24 06/09/16مينة المعلوم 09096Lمزدوجالجبيلت

إقليم: سيدي افنيم.م المقريزي مركزية انفكإقليم: شيشاوةتماروت 1911916201/01/17 24 06/09/16ربيعة المكحول 17092Cمزدوجانفك

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: شيشاوةالرباط

احمد ادبدا

إقليم: بوجدور 1912011101/01/17 24 06/09/16فاطمة التدراري 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزيةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 1912085201/01/17 24 06/09/16ليلى غفور 08964Tمزدوجأولد زراد

مجموعة مدارس دوار إقليم: شيشاوةاماسين

الجامع المركزية

عمالة: مراكش 19121791101/01/17 24 06/09/16سارة هركال 02795Mمزدوجأولد دليم

المدرسة البتدائية المختار إقليم: شيشاوةزاوية اتيقي

السوسي

إقليم: العيون 1912193301/01/17 24 06/09/16هبان فاطمة 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: شيشاوةايت لحسن 1912251201/01/17 24 06/09/16جنادي ياسمين 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: شيشاوةزاوية اتيقي

السادس

إقليم: العيون 1912269401/01/17 24 06/09/16خديجة جناح 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 1912330201/01/17 24 06/09/16عبد الهادي خالدي 10005Zمزدوجاوناغة

إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: شيشاوةتماروت 1912354501/01/17 24 06/09/16كوثر خميمة 14513Zمزدوجكيسر

إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: شيشاوةأداسيل 1912419201/01/17 24 06/09/16رشيدة لحرش 08514Dمزدوجأولد فرج

إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: شيشاوةايت عمر 1912470901/01/17 24 06/09/16للحسناء لطف ا 09163Jمزدوجالجعيدات

المدرسة البتدائية م إقليم: شيشاوةتكموت

السادس

إقليم: العيون 1912567201/01/17 24 06/09/16ايمان امغيليل 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسيإقليم: شيشاوةأيت بخاير 1912769101/01/17 24 06/09/16حليمة رافع 25636P)مزدوجالداخلة )البلدية
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إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 1912826601/01/17 24 06/09/16أمينة الصديقي 08969Yمزدوجأولد الشرقي

إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 1912938101/01/17 24 06/09/16توفيق حسناء 24929

W

مزدوجالداخلة )البلدية(

إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: شيشاوةالرباط 1912967401/01/17 24 06/09/16منى وحيد 08282Bمزدوجأولد غانم

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: شيشاوةتكموت

الحسني
1912970601/01/17 24 06/09/16بشرى وصيف 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: شيشاوةايت  محند 1913001901/01/17 24 06/09/16زليف خديجة 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

إقليم: بولمانايت بنموسىإقليم: شيشاوةايت  محند 19130241101/01/17 24 06/09/16أزهار خديجة 07885Vمزدوجسرغينة

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاصإقليم: شيشاوةأداسيل

تمارة
1753295102/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجليلة الحلوحي 01331

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 1717609803/09/13 22 02/09/15إلتحاق بالزوجامينة الحريري 14903Yمزدوجباب تيوكا

إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةتسغيت 1681680104/09/12 21 02/09/15نور الدين احناش 03131Cمزدوجمجاط

إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: شيشاوةترخات 1683488604/09/12 21 02/09/15م جعجان 02868Sمزدوجلمزوضية

إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةوارمس 1752028902/09/15 21 06/09/17أمشاردو ابراهيم 02866Pمزدوجلمزوضية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: شيشاوةونشكرير 1752040302/09/15 21 02/09/15حمزة امكون 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 1752250302/09/15 21 02/09/15سارة بندوباج 02873Xمزدوجلمزوضية

إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: شيشاوةأنزمر 1752270802/09/15 21 02/09/15حليــــمة بن اموينة 08629Dمزدوجالغربية

إقليم: خنيفرةابن بطوطةإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 1752409102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة بوزين 11614Yمزدوجالقباب

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: شيشاوةإغرمان

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1752540102/09/15 21 02/09/15غزلن الشفعاوي 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي إقليم: شيشاوةأنزمر

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1752560102/09/15 21 خديـــــجة  

العامــــري

02/09/15 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: شيشاوةتمزكورت 1752566402/09/15 21 02/09/15العبودي رضوان 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان
مزدوج

إقليم: الحوزبوحدوإقليم: شيشاوةأداسيل 1752683302/09/15 21 02/09/15عزيزة الهلوي 03386Eمزدوجاغمات

الملسة كرن الكبش إقليم: شيشاوةأيت بخاير

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1752921302/09/15 21 02/09/15فاطمة الزاوية 08943Vمزدوجاجبيل

الصوالح بن حمادي إقليم: شيشاوةتنسماخت

المركزية

إقليم: الرحامنة 1753068302/09/15 21 02/09/15خالد هيروس 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: شيشاوةتنسماخت 1753177102/09/15 21 02/09/15بوعز قاديري 09413Fمزدوجأيت هاني

إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: شيشاوةتكماط 1753199202/09/15 21 02/09/15م قاسمي 20316Gمزدوجالريصاني

إقليم: الحوزبوحدوإقليم: شيشاوةكوزمت 1753252102/09/15 21 02/09/15عبد ا قبي 03386Eمزدوجاغمات

إقليم: القنيطرةالعنابسةإقليم: شيشاوةتكنكمت 1753405602/09/15 21 02/09/15وفاء مهاوش 11148Sمزدوجلل ميمونة

إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةلعضيلت 1753434102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجمها محاتي 02842Nمزدوجسيدي المختار

إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةكوزمت 1753514102/09/15 21 02/09/15مارية النويني 02850Xمزدوجأيت هادي

إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: شيشاوةتونغاست 1753727402/09/15 21 02/09/15حميد سرغيني 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: شيشاوةتنلفت 1753749802/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوج ليلى سنمون 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 1753816102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة التمتام 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة: مكناسزوالطإقليم: شيشاوةأداسيل 1753865102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجكوثر زروال 03884

W

مزدوجالدخيسة

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: شيشاوةسبت امزوضة

المركزية

عمالة: مراكش 1268036204/09/02 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةالحدان م 02603Dمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

المركزية

عمالة: مراكش 1583012205/09/11 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةفريد برطال 02602Cمزدوجاكفاي

إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةالتويجرات 1583659405/09/11 15 06/09/17المختار الغزواني 02927Fمزدوجسيدي المختار
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إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةلرويين 1752156102/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة بنان 03112Gمزدوجكماسة

إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةتولوكولت 1752647902/09/15 15  عبد اللطيف 

الكمراوي

06/09/17 03121Sمزدوجمجاط

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: شيشاوةالوجدان 1406390205/09/08 14 07/09/16باحو جمال 08825Sمزدوجواركي

إقليم: الحوزماووتإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 1584979505/09/11 14 02/09/16زهيري م 03718Rمزدوجأوريكة

إقليم: ورزازاتم.م. تمسطينتإقليم: شيشاوةانزيك 1910850201/01/17 14 06/09/16ليلى عاطفي 13046Eمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 1910854101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةسعيد ابا الخليل 10387Pمزدوجتاركانت

المدرسة البتدائية معركة إقليم: شيشاوةتنامرت

تافودارت

إقليم: العيون 1910855201/01/17 14 06/09/16الشيخ النعمة اباحازم 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الفداء البتدائيةإقليم: شيشاوةإغرمان

مرس السلطان
1910876101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوج فدوى ابي الزهور 01516X)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةالرباط 1910932501/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجحسناء أكرض 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 1911055701/01/17 14 06/09/16امقدوف أنس 16356Cمزدوجأيت سغروشن

مجموعة مدارس النزالة إقليم: شيشاوةألتاس

المركزية

عمالة: مراكش 1911094101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجحورية اعريش 02739Bمزدوجتسلطانت

إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةتونغاست 1911122401/01/17 14 06/09/16صابر عيار 13647Hمزدوجلبخاتي

إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: شيشاوةأداسيل 1911177101/01/17 14 06/09/16ياسين البنيني 13975Pمزدوجالغيات

إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةتونغاست 1911243101/01/17 14 06/09/16سعيد بنعل 03165Pمزدوجامزوضة

إقليم: سطاتبني مسكينإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1911284101/01/17 14 06/09/16زهور بنتونسي 14057D)مزدوجالبروج )البلدية

إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 1911290101/01/17 14 06/09/16بركوت يوسف 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 1911321501/01/17 14 06/09/16حميد بوعيادي 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج
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عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: شيشاوةتونغاست

مسيك
1911327101/01/17 14 06/09/16يوسف بوشاري 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: شيشاوةايت  محند 1911332401/01/17 14 06/09/16بوشيخة مالك 17854Fمزدوجتافنكولت

إقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: شيشاوةبوابوض 1911418101/01/17 14 06/09/16بوتكريدة حنان 23595

W

مزدوجبوجدور )البلدية(

إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: شيشاوةتنسماخت 1911446101/01/17 14 06/09/16شعبان عثمان 14405Gمزدوجاولد عامر

إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: شيشاوةأداسيل 1911451301/01/17 14 06/09/16م شفيق 09247Aمزدوجصخور الرحامنة

إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةتكماط 1911482301/01/17 14 06/09/16ايوب اشحيح 02850Xمزدوجأيت هادي

إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةأسايس 1911509801/01/17 14 06/09/16لمياء شوقي 03121Sمزدوجمجاط

إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1911558101/01/17 14 06/09/16حسن الدروري 10120Zمزدوجامخاليف

إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 1911575201/01/17 14 06/09/16كمال الديناري 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتكماط 1911583101/01/17 14 06/09/16العبيد ادريس 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةتونغاست 1911613101/01/17 14 06/09/16زهير العروي 13647Hمزدوجلبخاتي

إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةإغرمان 1911705101/01/17 14 06/09/16م الحر 03165Pمزدوجامزوضة

إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: شيشاوةأنزمر 1911773301/01/17 14 06/09/16سعاد الموخ 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

إقليم: سيدي بنورالغنادرةإقليم: شيشاوةتجكالت 1911818301/01/17 14 06/09/16العضراوي فؤاد 08658Kمزدوجالغنادرة

إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةأداسيل 1911859601/01/17 14 06/09/16منصف الفيسي 13647Hمزدوجلبخاتي

إقليم: الحوزتزكينإقليم: شيشاوةإغرمان 1911954101/01/17 14 06/09/16حافظ النعيمي 03627Sمزدوجتيزكين

إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 1911970501/01/17 14 06/09/16الريطب معاد 08608Fمزدوجسيدي اسماعيل
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إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: شيشاوةتزكي 1911974101/01/17 14 06/09/16ابراهيم الرصفي 13978Tمزدوجالغيات

إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: شيشاوةونشكرير 1911998701/01/17 14 06/09/16الصنهاجي هشام 03273Gمزدوجتيغدوين

إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط 1912050301/01/17 14 06/09/16الغالي فرحات 08812Cمزدوجفرايطة

إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 1912058501/01/17 14 06/09/16زكرياء فاطمي 07731Cمزدوجفضالت

إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: شيشاوةونشكرير 1912084101/01/17 14 06/09/16الجحراج بوجمعة 09970Lمزدوجمجي

إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: شيشاوةإغرمان 1912132101/01/17 14 06/09/16يونس حمادة 13637Xمزدوجلحدار

إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 1912175701/01/17 14 06/09/16حديدو ياسين 16446Aمزدوجطايفة

إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةألتاس 1912177101/01/17 14 06/09/16جيهان هبرون 03121Sمزدوجمجاط

المدرسة البتدائية معركة إقليم: شيشاوةايت عمر

تافودارت

إقليم: العيون 1912336201/01/17 14 06/09/16نبيل خليف 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: شيشاوةألتاس 1912444701/01/17 14 06/09/16السعدية لمطارا 10618Rمزدوجتغجيجت

إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: شيشاوةايت  محند 1912459501/01/17 14 06/09/16لكنيزي الياس 08608Fمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط 1912466101/01/17 14 عبد الخالق لسان 

الدين

06/09/16 08808Yمزدوجفرايطة

إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: شيشاوةتجكالت 1912482201/01/17 14 06/09/16امباركي رشيد 21499Tمزدوجزايدة

إقليم: برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنإقليم: شيشاوةتنسماخت 1912555701/01/17 14 06/09/16حسام منيتي 14340Lمزدوجالفقراء أولد عامر

إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 1912578401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمنوبي ثورية 08235Aمزدوجأولد احسين

إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: شيشاوةإغرمان 1912595101/01/17 14 06/09/16عبداللطيف موفتي 03440Nمزدوجتمكرت

إقليم: خريبكةم/م المعادنةإقليم: شيشاوةتجكالت 19126151001/01/17 14 06/09/16مساعيد عبد اللطيف 12209Vمزدوجلمعادنة
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إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 1912636501/01/17 14 06/09/16سفيان نظيف 09110Bمزدوجانزالت لعظم

إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةتكموت 19126801001/01/17 14 06/09/16سهام وخا 02850Xمزدوجأيت هادي

المدرسة البتدائية المام إقليم: شيشاوةأفتاس

الشافعي

إقليم: برشيد 1912801301/01/17 14 06/09/16 خديجة غصوب 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية لخلطإقليم: شيشاوةتنسماخت 19128331101/01/17 14 06/09/16المصطفى سيحمي 14096

W

مزدوجامكارطو

إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 1912834101/01/17 14 06/09/16السايسي المهدي 09191Pمزدوجسيدي عبد  ا

إقليم: إفرانالمرابطينإقليم: شيشاوةتنسماخت 1912840801/01/17 14 06/09/16أيوب الصالحي 10722Dمزدوجتيمحضيت

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: شيشاوةالظهر المركزية

باها
1912849401/01/17 14 06/09/16م سمكها 05314A سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: سيدي بنوربني عامرإقليم: شيشاوةإغرمان 1912866101/01/17 14 06/09/16ياسين سلوم 08325Yمزدوجالعامرية

مجموعة مدارس احمد إقليم: شيشاوةالظهر المركزية

بلهاشمي المركزية

عمالة: مراكش 1912934201/01/17 14 06/09/16شرف تامر 02762Bمزدوجالمنابهة

إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: شيشاوةتنسماخت 1912977901/01/17 14 06/09/16م يكو 15533Hمزدوجكلز

إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: شيشاوةإغرمان 1912998301/01/17 14 06/09/16م زكري 11638Zمزدوجواو مانة

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: شيشاوةتنسماخت 1911659201/01/17 13 06/09/16خالد الفركالي 03347Mمزدوجتمزوزت

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شيشاوةلل سكينة

ملول
1581219402/09/10 7 06/09/17إلتحاق بالزوجمومو حبيبة 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: الحوزالطلسإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 1720155202/09/14 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةم بويباون 03235R)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةتخربين 1404354105/09/02 125 05/09/02إلتحاق بالزوجةرضى عبد ا 03209M)المازيغيةشيشاوة )البلدية

إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 241069417/09/84 229 17/09/84أقدمية 20 سنةمعطير خدوج 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة إسيلإقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية 241037117/09/84 227 16/09/85أقدمية 20 سنةزهور يشو 02494K)مزدوججليز )المقاطعة
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إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزية 316438116/09/88 207 12/10/88أقدمية 20 سنةم القرفي 08754P)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزية 269981116/09/85 195 16/09/90أقدمية 20 سنةاحمد بنخلق 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزية 269962116/09/85 193 16/09/92أقدمية 20 سنةالهزميري عبد العزيز 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 719601116/09/92 181 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الجليل الصالح 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مركزية سيدي علي بن إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية

ابراهيم

إقليم: أزيلل 377848117/09/90 179 16/09/95أقدمية 20 سنةاحمد سليمي 07010Uمزدوجبني عياط

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 740829116/09/93 177 16/09/93أقدمية 20 سنةالمهدي بنشليخة 08743C)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزية 775463116/09/91 177 16/09/93أقدمية 20 سنةم فرحي 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مجموعة مدارس ابن الثير إقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 772041116/09/91 171 16/09/94أقدمية 20 سنةعبد الرحيم خلوق 02579Cمزدوجسعادة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 56416116/09/94 169 16/09/97أقدمية 20 سنةعمر الخنفي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: تطوانمدرسة السيدة آمنةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 737857116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الرحيم الورزادي 05401V)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزية 740322116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةم بنخالق 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 787387116/09/92 169 16/09/96أقدمية 20 سنةمفتاح المحجوب 07356Vمزدوجأولد ايعيش

عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 56374116/09/94 164 16/09/96إلتحاق بالزوجفتيحة الناصري 26794Yمزدوجحربيل

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 56586116/09/94 163 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفى مزوز 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة الشهيد رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية

احمد

إقليم: قلعة  السراغنة 89069116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الحي أحمني 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 91979116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةالمصطفى الحنكي 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 239286117/09/84 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعمر شاهي الزمن 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنة 740443116/09/93 163 24/12/98أقدمية 20 سنةعبد الرحيم االراشدي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة الشهيد رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية

احمد

إقليم: قلعة  السراغنة 749728116/09/93 163 16/09/98أقدمية 20 سنةاحمد بنللة 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1045065116/09/96 163 16/09/96إلتحاق بالزوجعائشة البصري 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 57583216/09/94 161 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالقادر الفريخي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية 742181116/09/93 161 16/09/97أقدمية 20 سنةدادس عبد المالك 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 775527116/09/91 161 16/09/97أقدمية 20 سنةنورالدين أبولعلع 08754P)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الدوار الجديدإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية 55931116/09/94 159 16/09/96أقدمية 20 سنةادريس باحماد 08772Jمزدوجالمربوح

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 89719116/09/95 159 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسن الهاشمي 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 1045078116/09/96 159 16/09/96أقدمية 20 سنةإلهام هاني الضمير 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزالي 956653416/09/80 158 30/09/88أقدمية 20 سنةنزهة راكع 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 64509116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالهادي بوحمدان 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

مدرسة الشهيد رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية

احمد

إقليم: قلعة  السراغنة 91070116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالمصطفى بن لعريف 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة المام الجزوليإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 91976416/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةلحرش عزيز 02476R)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 737865216/09/93 157 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الكريم حلوي 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزية 1046878116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالسعيد فرود 12021R)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية 1047055116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم ياسين 08754P)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 1047358116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الغاني معيط 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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إقليم: قلعة  السراغنةاضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 1047628116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةحسن الشتواني 09042Cمزدوجازنادة

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

تمارة
1113702116/09/97 157 16/09/98أقدمية 20 سنةرشيد فكري 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 833129325/11/93 155 01/11/99أقدمية 12 سنةعبد ا التازي 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 725092216/09/92 154 16/09/98إلتحاق بالزوجةمصطفى رشدي 07309U)مزدوجبني ملل )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة ابن عطية المراكشيإقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة 766358416/09/91 153 ايت سليمان مولي 

م العربي
16/09/98أقدمية 20 سنة 02488D)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 10495501016/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةالعزابي حفيظ 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الحركات إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1114634216/09/97 151 16/09/99أقدمية 12 سنةم شريف 02565Mمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة ابن عاشرإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 1115756316/09/97 151 16/09/99أقدمية 12 سنةيونس لوزي 02457V مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 1123393116/09/98 151 16/10/99أقدمية 12 سنةلعميري عبد المجيد 08800Pمزدوجالشعراء

عمالة: الميةالنسيمإقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية 1046874116/09/96 149 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد الكريم بلهيداني 26900N)مزدوجالمية )البلدية

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1048791116/09/96 149 06/09/00أقدمية 12 سنةموريس رشيد 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 1118174116/09/97 149 01/11/99إلتحاق بالزوجخديجة الزرق 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 1118196116/09/97 149 06/09/00أقدمية 12 سنةعبدالغني الجازري 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 1118197116/09/97 149 06/09/00أقدمية 12 سنةبن رحو مصطفى 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية 60087116/09/94 147 16/09/98أقدمية 20 سنةزينبة الطهيري 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 62655116/09/95 147 16/09/98أقدمية 20 سنةاولد الحسين شوقي 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزية 63245116/09/95 147 16/09/98أقدمية 20 سنةخديجة متروفي 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية 725333116/09/92 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد القادر كراب 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مجموعة مدارس أبي موسى إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية

الشعري المركزية

عمالة: مراكش 776715216/09/91 147 عبد العزيز ايت علي 

ويدار
16/09/98أقدمية 20 سنة 02578Bمزدوجسعادة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 1050437116/09/96 147 16/09/98أقدمية 20 سنةالسعدية الزاوية 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة سبتةإقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية 1114754216/09/97 147 16/09/98أقدمية 20 سنةمصطفى بونواضر 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

اولد ناصر الواد 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الدوار الجديدإقليم: قلعة  السراغنة 1047623116/09/96 146 16/09/99إلتحاق بالزوجةبوعافية عبد الرزاق 08772Jمزدوجالمربوح

إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 59324116/09/94 145 06/09/00إلتحاق بالزوجةاحمد لمعيزي 08973Cمزدوجالمربوح

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 1114830416/09/97 145 06/09/00أقدمية 12 سنةسعيد اصماط 03729Cمزدوجاغواطيم

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1119063216/09/98 145 16/09/00أقدمية 12 سنةانفلوس حسن 07805Hمزدوجعين تيزغة

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنإقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية

تمارة
1123336116/09/98 145 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد ا رشيد 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1123456216/09/98 145 06/09/00أقدمية 12 سنةخالد اجعيبر 08939Rمزدوجاجبيل

اولد سيدي عيسى 

المركزية

مدرسة الشهيد رحال بن إقليم: قلعة  السراغنة

احمد

إقليم: قلعة  السراغنة 1123473116/09/98 144 16/09/99إلتحاق بالزوجةالمخاوي نوفل 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 1044030116/09/96 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبدالرحيم الموريد 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 1115758116/09/97 143 16/09/99إلتحاق بالزوجسناء العيساوي 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية 1118168116/09/97 143 16/09/99إلتحاق بالزوجرابحة الشعيبي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة الشهيد رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية

احمد

إقليم: قلعة  السراغنة 1118191116/09/97 143 16/09/99إلتحاق بالزوجسمية كريمات 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 570941016/09/94 141 06/09/00أقدمية 12 سنةراشيد فراق 08986Sمزدوجميات

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية 1047285116/09/96 141 06/09/00إلتحاق بالزوجةعادل البراع 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مولي اسماعيلإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية 739205416/09/93 140 11/10/03إلتحاق بالزوجةصالح مجاهد 08745E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية 1158959216/09/99 139 06/09/01أقدمية 12 سنةمرزاق نورالدين 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 1159183616/09/99 139 06/09/01أقدمية 12 سنةم الرائس 08939Rمزدوجاجبيل

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

تمارة
1236948106/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةنور الدين فضيلي 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1237393906/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةحنان حسو 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية 1123394116/09/98 136 06/09/01إلتحاق بالزوجنادية بيي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية

خلدون

إقليم: قلعة  السراغنة 1123437316/09/98 136 06/09/01إلتحاق بالزوجحمراس نادية 08751L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1119965116/09/98 135 16/09/00أقدمية 12 سنةالبدراعي سمير 02828Yمزدوجأولد حسون

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1123444416/09/98 135 06/09/00أقدمية 12 سنةالعلمي لحرش 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية 1123457116/09/98 135 06/09/01إلتحاق بالزوجعواطف العاملي 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الدوار الجديدإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 1158202116/09/99 135 06/09/01إلتحاق بالزوجةزهير ذكر ا 08772Jمزدوجالمربوح

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 1047133216/09/96 134 16/09/01إلتحاق بالزوجةطارق معروف 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

خلدون

إقليم: قلعة  السراغنة 1047282116/09/96 134 04/09/02إلتحاق بالزوجةفيصل عز الدين 08751L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية 1123391316/09/98 133 06/09/01إلتحاق بالزوجنزهة العمري 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الدوار الجديدإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 1123458116/09/98 133 04/09/02إلتحاق بالزوجسعيدة الزاوي 08772Jمزدوجالمربوح

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزية 1159212216/09/99 133 04/09/02أقدمية 12 سنةابراهيم بوقراب 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 1233998114/09/01 133 04/09/02أقدمية 12 سنةرقية احداد 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة
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مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1269402904/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةخديجة سلم الدين 02828Yمزدوجأولد حسون

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 1123477116/09/98 132 28/09/01إلتحاق بالزوجةياسين بوطالب 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

اولد علي الجمعة 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنة 1238229206/09/01 132 فاطمة الزهراء 

لوبيري
06/09/01إلتحاق بالزوج 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

الحمادنة الحويطة 

المركزية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1179461106/09/00 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةفؤاد مكايسي 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 1181474306/09/00 131 06/09/01أقدمية 12 سنةالتباعي انس 08948Aمزدوجأولد اصبيح

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية

خلدون

إقليم: قلعة  السراغنة 1123452316/09/98 129 03/09/03إلتحاق بالزوجحسناء الزياني 08751L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية 1236560206/09/01 129 06/09/01أقدمية 12 سنةسميرة المصلوحي 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربعإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 1238171206/09/01 129 06/09/03أقدمية 12 سنةادريس  لشهب 07368Hمزدوجاهل مربع

مجموعة مدارس النور إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1264745104/09/02 129 20/09/03أقدمية 12 سنةبوشو م 02811Eمزدوجالويدان

إقليم: قلعة  السراغنةاضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 1268083204/09/02 129 04/09/02إلتحاق بالزوجنوار لوريكة 09042Cمزدوجازنادة

عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسي 778262216/09/91 128 16/09/98إلتحاق بالزوجنجاة بوسنة 25266Mمزدوجسعادة

إقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربعإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 1174745206/09/00 127 06/09/02أقدمية 12 سنةنورة فاضل 07368Hمزدوجاهل مربع

إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 1238251115/09/01 127 03/09/03أقدمية 12 سنةجمال معطاوي 07547Cمزدوجتانوغة

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1264929918/09/02 127 03/09/03أقدمية 12 سنةبولمان حليمة 02828Yمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1267675118/09/02 127 03/09/03أقدمية 12 سنةيوسف خنيبة 02807Aمزدوجالويدان

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 237098217/09/84 125 07/09/05أقدمية 12 سنةعبدالعزيز الوشواني 02807Aمزدوجالويدان

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1154603516/09/99 125 نجيب عبدالهادي 

شاكر
03/09/03أقدمية 12 سنة 02540Kمزدوجالوداية
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إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 1156158916/09/99 125 03/09/03أقدمية 12 سنةعبد المجيد حديدة 07372Mمزدوجأولد يوسف

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزية 1175497506/09/00 125 26/11/02إلتحاق بالزوجمريم الهوداني 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة الشهيد الحسن إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية

الصغير

إقليم: قلعة  السراغنة 1234774614/09/01 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةم بلفائق 08752M)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنة 1264676104/09/02 125 04/09/02إلتحاق بالزوجالبلول فاطمة الزهراء 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة الشهيد الحسن إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

الصغير

إقليم: قلعة  السراغنة 1264981404/09/02 125 04/09/02إلتحاق بالزوجبوري بوشرى 08752M)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 1265413104/09/02 125 07/09/04أقدمية 12 سنةهشام ديوان 08937Nمزدوجاجبيل

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1265487304/09/02 125 19/10/04أقدمية 12 سنةالديش عفاف 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية 1266544604/09/02 125 فاطمة الزهراء 

الرحيمني
04/09/02إلتحاق بالزوج 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

عمالة: مراكش 1266815804/09/02 125 03/09/03أقدمية 12 سنةنور الدين كمار 02620Xمزدوجأيت ايمور

اولد ناصر الواد 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةاضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1270035104/09/02 125 04/09/02إلتحاق بالزوجزوين فاطمة الزهراء 09042Cمزدوجازنادة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 1269967704/09/02 124 04/09/02إلتحاق بالزوجكريمة زروال 08749J)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 1044952216/09/96 123 04/09/02أقدمية 12 سنةعائشة الحيان 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

الحمادنة الحويطة 

المركزية

مجموعة مدارس اولد انجيم إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

عمالة: مراكش 1266186204/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةعبدالجليل لخويرات 02757

W

مزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 56696916/09/94 122 04/09/02أقدمية 12 سنةالراوي زكية 02825Vمزدوجأولد حسون

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية 1263551104/09/02 122 03/09/03إلتحاق بالزوجسلوى ايت لفقيه 08749J)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مجموعة مدارس ابن بطوطة إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1178612406/09/00 121 07/09/04أقدمية 12 سنةلبنة اوشريف 02548Uمزدوجالوداية

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1267657104/09/02 121 07/09/04أقدمية 12 سنةمريم الخلفاوي 02822Sمزدوجأولد حسون
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مجموعة مدارس الشويطر إقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1268275504/09/02 121 24/10/05أقدمية 12 سنةمصدوقي عبد الخالق 02814Hمزدوجالويدان

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية 1268686118/09/02 121 07/09/04أقدمية 12 سنةم نماري 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 1044351316/09/96 120 05/09/03إلتحاق بالزوجةادريس ازوانات 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة الشهيد رحال بن 

احمد

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: قلعة  السراغنة 1045250216/09/96 120 16/09/00أقدمية 12 سنةسميرة بكاش 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية 1269769318/09/02 119 07/09/05أقدمية 12 سنةسفيان التركيبة 08986Sمزدوجميات

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية

تمارة
1238513106/09/01 118 11/02/04إلتحاق بالزوجلطيفة مين 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الحوزتيوليإقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية 1237363806/09/01 117 07/09/04أقدمية 12 سنةم حرفاوي 03784Mمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1239129906/09/01 117 07/09/04أقدمية 12 سنةرامي يوسف 02610Lمزدوجأيت ايمور

عمالة: الميةللعائشةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية 1263219204/09/02 117 06/09/06أقدمية 12 سنةيوسف عبو 25731Tمزدوجبني يخلف

إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية 1264020718/09/02 117 03/09/03أقدمية 12 سنةابتسام عزيز 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: تطوانم.م ارقادنإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 1266002219/09/02 117 03/09/03أقدمية 12 سنةزوبير الحرشي 05442P)مزدوجواد لو )البلدية

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1307860305/09/03 117 07/09/05أقدمية 12 سنةم مشراوي 03910Zمزدوجمهاية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: قلعة  السراغنةاولد الرغاي المركزية 1115706216/09/97 116 07/09/06إلتحاق بالزوجنعيمة بيروك 08749J)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية

البيضاء

إقليم: برشيد 1158332616/09/99 115 03/09/03أقدمية 12 سنةنوسي نورالدين 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 1266520204/09/02 114 07/09/05إلتحاق بالزوجنادية الرافعي 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية 1263930604/09/02 113 07/09/05إلتحاق بالزوجفتيحة عسال 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مجموعة مدارس 44 إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1308111105/09/03 113 07/09/05أقدمية 12 سنةخالد وبوعدي 02784Aمزدوجأولد دليم
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إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مولي اسماعيلإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 1267170518/09/02 112 07/09/04إلتحاق بالزوجكريمة حزيم 08745E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 1236892206/09/01 111 06/09/06إلتحاق بالزوجفاتحة الطالعي 08973Cمزدوجالمربوح

مجموعة مدارس أولد إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية

بلعكيد المركزية

عمالة: مراكش 1155101816/09/99 110 07/09/04إلتحاق بالزوجةحسن مرح 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1238179113/09/01 110 07/09/04إلتحاق بالزوججهان لغزار 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1174790306/09/00 109 07/09/04إلتحاق بالزوجةرحال فراح 02555Bمزدوجتسلطانت

الملسة كرن الكبش 

المركزية

إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: قلعة  السراغنة 1236433206/09/01 109 06/09/06أقدمية 12 سنةأحمد الخضار 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 1236542206/09/01 109 07/09/05أقدمية 12 سنةالمعطي المنصور 12072

W

مزدوجتشرافت

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 1236757206/09/01 109 22/11/06أقدمية 12 سنةرشيد الناصري 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 12679231004/09/02 109 23/12/08عبد الله لكروني 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية 1368380207/09/04 109 07/09/04إلتحاق بالزوجصفاء كيسي 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 1158304116/09/99 107 07/09/04أقدمية 12 سنةصالح الشيخي 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

اولد سيدي عيسى 

المركزية

عمالة: فاسالفرابيإقليم: قلعة  السراغنة 1235770106/09/01 107 08/10/07إلتحاق بالزوجالدواوي امال 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: قلعة  السراغنة 12650141004/09/02 107 06/09/04أقدمية 12 سنةسميرة بوسرحان 03254Lمزدوجأيت فاسكا

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1265991304/09/02 107 07/09/04أقدمية 12 سنةاحلم الحناصي 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية 1267072118/09/02 107 27/10/08حمودي عبد الجليل 09052Nمزدوجأولد الكرن

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديقإقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية

الحسني
1367288107/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةايمان بوريش 26001L الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1367443107/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةسناء البدة 09060Xمزدوجلوناسدة
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عمالة: الصخيرات  -  بدرإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

تمارة
1368291107/09/04 107 07/09/04إلتحاق بالزوجعائشة شاكر 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية 13688391007/09/04 107 17/10/05إلتحاق بالزوجكريمة زوهري 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

سيدي ابراهيم الكانون 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنة 1118912216/09/98 105 18/09/09إلتحاق بالزوجعائشة افريحة 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالك 1123427316/09/98 104 04/09/02إلتحاق بالزوجنورة زوين 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

اولد علي الجمعة 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1154964516/09/99 103 13/10/08هشام خرباب 09060Xمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1264191104/09/02 103 05/09/07وليد بانا 09036

W

مزدوجالشطيبة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 1305662205/09/03 103 16/09/05أقدمية 12 سنةمونة ايت الري 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية 1367150207/09/04 103 06/09/06إلتحاق بالزوجالهام ازرورة 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية 1399963807/09/05 102 07/09/05إلتحاق بالزوجالهام المؤدن 09043Dمزدوجازنادة

إقليم: الرحامنةالطلوح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 58598116/09/94 101 18/10/06أقدمية 12 سنةم قاسي 09150Vمزدوجالطلوح

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1178201911/09/00 101 07/09/05إلتحاق بالزوجسومية كريبي 02562Jمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية

بنرحمون المركزية

عمالة: مراكش 1234676106/09/01 101 07/09/05إلتحاق بالزوجةاحمد بلدان 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1238230206/09/01 101 06/09/06أقدمية 12 سنةخالد لوشاشحة 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 1238914213/09/01 101 24/10/05إلتحاق بالزوجنوال وحدان 09043Dمزدوجازنادة

عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية 1263656212/09/02 101 06/09/06أقدمية 12 سنةياسين اعللو 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 1268967412/09/02 101 06/09/06أقدمية 12 سنةالطاهرا جامع 09052Nمزدوجأولد الكرن

اولد علي الجمعة 

المركزية

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

عمالة: مراكش 1399028107/09/05 101 12/10/07حفصة عوام 02822Sمزدوجأولد حسون
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اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: قلعة  السراغنة 1400936107/09/05 101 12/10/07اسماء صلح الدين 12161Tمزدوجأولد عزوز

إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 1174766406/09/00 100 02/09/10إلتحاق بالزوجنزهة فيضالي 08973Cمزدوجالمربوح

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 1174213106/09/00 99 07/09/05أقدمية 12 سنةخليل بنزيان 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 1266177204/09/02 99 27/10/08عبداللطيف الخياط 09052Nمزدوجأولد الكرن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 1399408507/09/05 99 07/09/05أقدمية 12 سنةيونس بن المختار 18968Sمزدوجأولد الكرن

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 1399938107/09/05 99 07/09/05أقدمية 12 سنةمليكة المنوزي 09060Xمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 1400689107/09/05 99 07/09/05أقدمية 12 سنةجميلة نظير 09036

W

مزدوجالشطيبة

إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1179575206/09/00 97 12/10/07 عبد الرحيم الرقيق 12068Sمزدوجتشرافت

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية 1236018206/09/01 97 12/10/07إلتحاق بالزوجةالتهامي البدوي 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 1264228118/09/02 97 20/10/11بريم نبيل 09052Nمزدوجأولد الكرن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1265707704/09/02 97 08/10/07إلتحاق بالزوجسناء الباهية 08973Cمزدوجالمربوح

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1307285405/09/03 97 18/10/06أقدمية 12 سنةنادية حافظ 09052Nمزدوجأولد الكرن

عمالة: الميةللعائشةإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 1119466116/09/98 95 08/10/06أقدمية 12 سنةعلي اليوسفي 25731Tمزدوجبني يخلف

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 1265540418/09/02 95 17/10/11العادي مروان 09047Hمزدوجأولد يعقوب

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1306023305/09/03 95 05/09/08رجاء بنبوشعيب 03908Xمزدوجمهاية

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1367025107/09/04 95 يوسف ايت احمد 

احسين
06/09/06أقدمية 12 سنة 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية 1238241106/09/01 93 04/09/12معاش خاليد 09060Xمزدوجلوناسدة
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إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1266107612/09/02 93 05/09/07م الكهاري 12135Pمزدوجمفاسيس

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1368609707/09/04 93 27/10/08إلتحاق بالزوجكريمة لمين 09043Dمزدوجازنادة

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزالي

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 738921116/09/93 92 02/09/16مصطفى لكريمي 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1173701206/09/00 92 06/09/06إلتحاق بالزوجةهشام الناصري 02527

W

مزدوجالسويهلة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 1266512304/09/02 92 06/09/06إلتحاق بالزوجةاحمد ارفود 08986Sمزدوجميات

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 1264045204/09/02 91 16/09/10ازرورة بشرى 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 1268688404/09/02 91 04/09/12نانا يونس 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية 1400485407/09/05 91 23/12/08عبدالغني لغليمي 09060Xمزدوجلوناسدة

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليد 1114840516/09/97 90 18/09/09العيلي السعدية 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزية 1157747116/09/99 90 18/09/09إلتحاق بالزوجسميرة ابوزيد 09043Dمزدوجازنادة

مجموعة مدارس ابن بطوطة إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1179347311/09/00 89 16/09/10الكريشي إلهام 02548Uمزدوجالوداية

إقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية 1367179107/09/04 89 02/09/10م البوشيخي 09036

W

مزدوجالشطيبة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 1401240101/01/06 89 27/10/08إلتحاق بالزوجسعدية بوركوكو 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة اسمارةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزم 377979417/09/90 88 04/09/12إلتحاق بالزوجمريم هوان 02667Y مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 1239084406/09/01 87 27/09/11سميرة رشيدي 14048U)مزدوجلولد )البلدية

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 1266905104/09/02 87 20/10/11هبال فؤاد 03734Hمزدوجاغواطيم

إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1268503604/09/02 87 05/09/07إلتحاق بالزوجايمان امويهي 08939Rمزدوجاجبيل
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إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الشرفاء 1401245401/01/06 87 01/01/06أقدمية 12 سنةسميرة آيت اومغار 08929Eمزدوجالجوالة

إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة 1368810207/09/04 86 02/09/10إلتحاق بالزوجاسماء زغلول 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1368838807/09/04 86 02/09/10إلتحاق بالزوجخديجة زهير 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 1179791106/09/00 83 05/09/07الترابي المصطفى 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 1238653106/09/01 83 17/10/11م ناشط 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 1267124104/09/02 83 05/09/07سعاد  حرشي 24486Pمزدوجلقصير

اولد علي الجمعة 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1367356607/09/04 83 18/09/09دلي وفاء 18968Sمزدوجأولد الكرن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزية 14002521007/09/05 83 28/10/10إلتحاق بالزوجامال حرير 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الكبابسة 1173303206/09/00 82 16/09/10ازناك سعيد 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزية

تمارة
1174180106/09/00 82 27/10/11رضوان بن سيسان 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية 1180999706/09/00 82 02/09/14هشام الزوبير 03734Hمزدوجاغواطيم

إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية 1263733104/09/02 81 17/10/11أمان سعيد 24486Pمزدوجلقصير

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: قلعة  السراغنةاحمد بلحاج المركزية 1267113304/09/02 81 17/10/11حواص عبد الرحيم 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية 1399266407/09/05 81 22/10/08إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم عياد 08939Rمزدوجاجبيل

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية 1368104207/09/04 79 02/09/09اكزمان فاطمة 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزم

المركزية

عمالة: مراكش 1176227906/09/00 78 07/09/05أقدمية 12 سنةلبنى القندوسي 02610Lمزدوجأيت ايمور

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديقإقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزية

الحسني
1268960118/09/02 78 02/09/16وعزاني م 26001L الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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سيدي ابراهيم الكانون 

المركزية

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنة

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1120032716/09/98 77 02/09/15عبد الرحيم الحلوي 02828Yمزدوجأولد حسون

عمالة: مراكشمدرسة ابن زهرإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 1368606407/09/04 77 04/09/12إلتحاق بالزوجهشيمة لمغاري 02697F مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزية 1401112607/09/05 77 17/10/11إلتحاق بالزوجمريم الزروالي 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 13078071005/09/03 73 02/09/10عزيزة محفوظ 09060Xمزدوجلوناسدة

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزية

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1401996706/09/06 73 04/09/12سليمة السريرة 02828Yمزدوجأولد حسون

عمالة: مكناسكرمتإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشد 9428921117/09/79 72 02/09/16نزهة العلواني 03849Hمزدوجوليلي

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 1269383204/09/02 72 02/09/14رشيد سعيدي 18968Sمزدوجأولد الكرن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1156371516/09/99 71 27/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شفيق 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1401587406/09/06 71 27/09/11مرية بعوش 07539Uمزدوجدير القصيبة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة 1174458106/09/00 70 05/09/11إلتحاق بالزوجسلوى البيضوري 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 92102216/09/95 69 02/09/10ادريس ركوت 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 392130127/11/90 69 02/09/10علي بوهريم 08800Pمزدوجالشعراء

إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 1265759612/09/02 69 14/10/12اسماء البوعلمي 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 1269261612/09/02 69 27/09/11عمر رياف 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية 1307273305/09/03 69 02/09/15حداوي صديق 07476Aمزدوجأولد زمام

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1401577406/09/06 68 21/10/11إلتحاق بالزوجعزيزة باحيدة 09060Xمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 1264936204/09/02 67 06/09/17رشيد بومسهول 08771H)مزدوجتمللت )البلدية
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إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 1267587204/09/02 67 17/10/11قنوف حبيبة 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 1307654305/09/03 67 05/09/11هشام البريني 09060Xمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 1401567106/09/06 67 16/09/10عزيزة أوليدامو 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 1407312305/09/08 67 05/09/11امال مكاوي 12078Cمزدوجبني بتاو

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 1368602107/09/04 64 05/09/11إلتحاق بالزوجنادية العسال 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية 1399159107/09/05 63 02/09/15إلتحاق بالزوجضحى عجلني 09052Nمزدوجأولد الكرن

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1399920607/09/05 63 05/09/11خديجة الخروبي 09060Xمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 1549505202/09/09 63 20/09/10المسرار مريم 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1180110606/09/00 61 02/09/15ماجدة راوي 02612Nمزدوجأيت ايمور

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 1267252104/09/02 61 05/09/11عبد ا حريطة 07581Pمزدوجكريفات

إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 1367197207/09/04 61 05/09/11الشميطي احمد 08937Nمزدوجاجبيل

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية 1367275207/09/04 61 02/09/15سهام بوالهنا 03266Zمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1368290407/09/04 61 04/09/12لمياء   شكيب 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 1399319807/09/05 61 03/09/13أمين باريبي 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 1407081405/09/08 61 04/09/12إلهام حسني 07526Eمزدوجدير القصيبة

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1580504102/09/10 61 02/09/12هشام الجديد 08801Rمزدوجدزوز

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوة 1368577707/09/04 60 02/09/16ايمان الخليل 09156Bمزدوجالجعيدات

611



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1401535106/09/06 59 04/09/12امين شوقي 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الشرفاء 1400961407/09/05 58 05/11/14فردوس سدري 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 1405010105/09/07 57 03/09/13الصنيبي م 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: قلعة  السراغنة 1580747302/09/10 57 04/09/12جواد فضول 07446Tمزدوجأولد بورحمون

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 1580950602/09/10 57 04/09/12كمال سعيد 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 1581572202/09/10 57 04/09/12عبد الكبير تخو 12027X)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 1399360107/09/05 56 02/09/14شفيقة بلحميدي 14345Sمزدوجالساحل اولد احريز

اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1400029207/09/05 55 02/09/15عبد الرحيم الكبدار 18968Sمزدوجأولد الكرن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاحمد بلحاج المركزية 1405250905/09/07 54 05/09/11إلتحاق بالزوجأسماء دغنو 09047Hمزدوجأولد يعقوب

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 1045307116/09/96 53 04/09/12الريلى عبدالرحمان 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1399979207/09/05 53 04/10/12م العمري 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1405435105/09/07 53                                                             

سعيد لبحيري

04/09/15 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

الشق
1266892104/09/02 52 02/09/16نورالدين كيدوني 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 1367615107/09/04 52 04/09/12إلتحاق بالزوجسلوى المتوكل 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1402037906/09/06 52 02/09/14زينب نبكي 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية 1581288202/09/10 52 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة نوكالي 09047Hمزدوجأولد يعقوب

مدرسة سيدي حجاج إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

المركزية

إقليم: سطات 14019501006/09/06 51 مولي لحسن القطابي 

الدريسي

05/09/11 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية
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إقليم: قلعة  السراغنةاولد الرغاي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 1550406301/01/10 51 04/09/12إلتحاق بالزوججميلة النشاش 08981Lمزدوجميات

إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 1579699302/09/10 51 02/09/15عربوز كمال 07141Lمزدوجامليل

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1581541402/09/10 51 03/09/13صبحي  فيصل 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1550944101/01/10 50 04/09/12إلتحاق بالزوجنصراوي سعيدة 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1156418516/09/99 49 09/09/15إلتحاق بالزوجةمراد مقتدر 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية 1156532316/09/99 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةجمال الدين العسليا 08939Rمزدوجاجبيل

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 1550395301/01/10 49 04/09/12المختاري م 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

اولد علي الجمعة 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1406481205/09/08 48 02/09/14بناصير امال 08794Hمزدوجالشعراء

إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 738931116/09/93 47 02/09/15م رضى 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1580442102/09/10 47 04/09/12إلتحاق بالزوجةيونس الكباص 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 1581661202/09/10 47 04/09/12زين الدين بهيجة 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية 1399650507/09/05 46 02/09/14اسية الشرقاوي 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 1406766105/09/08 46 02/09/14الحاجي م 08839Gمزدوجالصهريج

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1267564606/09/02 45 03/09/13كفيل فاطمة 07731Cمزدوجفضالت

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 1548318502/12/08 45 03/09/13حميد بوشان 07452Zمزدوجأولد ناصر

إقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 1549528202/09/09 45 05/09/13إلتحاق بالزوجلسان الدين نورة 09036

W

مزدوجالشطيبة

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 12689821004/09/02 44 02/09/16اولد باخضير عمر 03241Xمزدوجأيت سيدي داود
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إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1402031606/09/06 44 02/09/14يوسف الفاطين 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: قلعة  السراغنةاولد الرغاي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 1682304304/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجابو الخير ليلى 08981Lمزدوجميات

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 1367579107/09/04 43 02/09/15الماكري جمال 14345Sمزدوجالساحل اولد احريز

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1406679305/09/08 43 04/09/12كريمة دمو 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 1407159205/09/08 43 04/09/12 عبد اللطيف كروم 09047Hمزدوجأولد يعقوب

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 1548877102/09/09 43 03/09/13م الزعزاعي 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الخميساتايت شاعوإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 1681364101/01/12 43 02/09/15طارق لعواج 11347Hمزدوجمعازيز

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 1682179304/09/12 43 04/09/12بنزيد ابتسام 18968Sمزدوجأولد الكرن

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1682897104/09/12 43 04/09/12سكينة المحفوضي 08801Rمزدوجدزوز

سيدي ابراهيم الكانون 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1308545116/09/03 42 02/09/15إلتحاق بالزوجالتويريد نزيهة 08986Sمزدوجميات

عمالة: مراكشمدرسة رحال بن احمدإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 1401464206/09/06 42 04/09/17إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف مقور 02676H مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: قلعة  السراغنة 1550123701/01/10 41 02/09/15وصال درمو 12055Cمزدوجالرواشد

إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 1581018402/09/10 41 02/09/15كمال العرفاوي 07363Cمزدوجأحد بوموسى

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 1549504102/09/09 40 02/09/14إلتحاق بالزوجلوبنة الكرام 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 1549530502/09/09 40 02/09/15إلتحاق بالزوجزكي لوبنى 08948Aمزدوجأولد اصبيح

عمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبيإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية 1582972205/09/11 39 03/09/13إلتحاق بالزوجسومية بدران 01140N)مزدوجبطانة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 1583150105/09/11 39 03/09/13إلتحاق بالزوجبوازاض مريم 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي
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مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 1583414205/09/11 39 03/09/13رجات الدهابي 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزية 1583468105/09/11 39 02/09/15م البهالي 08937Nمزدوجاجبيل

إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية 1584766205/09/11 39 03/09/13سميرة صبار 08951Dمزدوجالهيادنة

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 1584819505/09/11 39 03/09/13رحمة صوفي 09162Hمزدوجالجعيدات

إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1682000904/09/12 39 03/09/13إلتحاق بالزوجأمنية بحري 08937Nمزدوجاجبيل

إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 1549276202/09/09 38 02/09/14رجاء بالحيرش 08937Nمزدوجاجبيل

إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 1550011201/01/10 38 مولي احفيظ 

بوحميدي

02/09/16 08794Hمزدوجالشعراء

إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 1584984105/09/11 38 02/09/16ابتسام الزايدي 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية 1681086102/09/11 38 03/09/13إلتحاق بالزوجسمية العبدلوي 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1681844204/09/12 38 03/09/13إلتحاق بالزوجأمــين  نــجــوى 09060Xمزدوجلوناسدة

إقليم: بني مللاخورباإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 1721437102/09/14 38 02/09/14مريم ميمون 07548Dمزدوجتانوغة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزية

مسيك
1265282104/09/02 37 03/09/13إلتحاق بالزوجمينة شعيبي 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 1235562306/09/01 36 06/09/16رشيد شقرون 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحال 1264477118/09/02 36 06/09/17مونة بنيدار 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 1236758106/09/01 35 03/09/13سعاد الناصري 09047Hمزدوجأولد يعقوب

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية 1265663304/09/02 35 04/09/13العثماني احمد امين 03259Sمزدوجأيت فاسكا

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1549524102/09/09 34 02/09/16عمر الزهري 08988Uمزدوجالرافعية
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إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1580623502/09/10 34 02/09/16جميلة   الكرني 08937Nمزدوجاجبيل

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1681375501/01/12 34 02/09/14جميلة معموري 08801Rمزدوجدزوز

إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1683936604/09/12 34 02/09/14إلتحاق بالزوجسميرة ممجيد 08937Nمزدوجاجبيل

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: قلعة  السراغنة 1550271501/01/10 33 02/09/15الحساك الشرقاوي 12062Kمزدوجشكران

إقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 1681576604/09/12 33 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم عدنان 08820Lمزدوجالعثامنة

إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 1579980102/09/10 32 02/09/15إلتحاق بالزوجةابراهيم بلبولة 08794Hمزدوجالشعراء

الحمادنة الحويطة 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1682095704/09/12 32 06/09/14رجاء بنالبكري 08961Pمزدوجأولد زراد

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1682916104/09/12 32 02/09/16المكاوي حمزة 08839Gمزدوجالصهريج

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 1683623304/09/12 32 02/09/14كنيديري علء الدين 18968Sمزدوجأولد الكرن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 1720859502/09/14 32 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الزاهري 08948Aمزدوجأولد اصبيح

الملسة كرن الكبش 

المركزية

إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: قلعة  السراغنة 1580841102/09/10 31 02/09/15عبد ا حسان 07044Fمزدوجبني حسن

إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 1682089104/09/12 31 06/09/17بالرحلوا عبد الغني 08918Tمزدوجزمران الشرقية

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 1684192704/09/12 31 02/09/15إلتحاق بالزوجماجدة الرضواني 09052Nمزدوجأولد الكرن

إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 1752085102/09/15 31 02/09/15عياد نجاة 08345Vمزدوجبني هلل

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 1581354302/09/10 30 02/09/16إلتحاق بالزوجبديعة وجديد 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزية 1583531905/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجمرية الكاملي 08939Rمزدوجاجبيل

إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 1716651103/09/13 30 02/09/16عبدالرزاق عاتق 08837Eمزدوجالصهريج
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إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1717861203/09/13 30 02/09/16عبد الكريم القراشي 09047Hمزدوجأولد يعقوب

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1718021303/09/13 30 02/09/16العمري عبد الفتاح 18968Sمزدوجأولد الكرن

إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية 1583627405/09/11 29          العياشي  

عصام

02/09/15 08926Bمزدوجالجوالة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1585021405/09/11 29 02/09/15زوية عبدو 07485Kمزدوجأولد زمام

إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 1681395101/01/12 29 06/09/17إلتحاق بالزوجمحجوبة مكاوي 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 1719769602/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجاخريف سناء 09047Hمزدوجأولد يعقوب

إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 1122026616/09/98 28 02/09/16الحسين النظام 07731Cمزدوجفضالت

مجموعة مدارس المية إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوة

المركزية

عمالة: مراكش 1548864402/09/09 28 02/09/16إلتحاق بالزوجةاعطار عزالدين 02816Kمزدوجالويدان

إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 1582990105/09/11 28 02/09/15خديجة  بخساس 09006Nمزدوجالعامرية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحال 1583264305/09/11 28 06/09/17يوسف بوزكاغ 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية 1583642605/09/11 28 06/09/17إلتحاق بالزوجالبخاري هند 08939Rمزدوجاجبيل

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 1682489204/09/12 27 06/09/17الدهبي رجاء 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة  السراغنة 1683668504/09/12 27 02/09/15مريم العباسي 08883E سيدي عيسى بن

سليمان
مزدوج

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1684123504/09/12 27 04/09/15عائشة وجديد 08964Tمزدوجأولد زراد

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: قلعة  السراغنة

السبع الحي الم
1684229904/09/12 27 مريم الرياحي 

الدريسي

02/09/15 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1580734102/09/10 26 02/09/16مصطفى فراح 08988Uمزدوجالرافعية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 1581631502/09/10 26 02/09/16يوسف زي 07476Aمزدوجأولد زمام
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مركزية اولد ناصر - 
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إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1752871502/09/15 26 02/09/16رضوان النقراشي 09017Aمزدوجالدشرة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 1719066103/09/13 25 06/09/17عبد العزيز غباوي 07589Yمزدوجالخالفية

مدرسة سيدي الصغير بن إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

المنيار

إقليم: أزيلل 1719191103/09/13 25 06/09/17السمار عبد القادر 06858Dمزدوجبزو

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 1752203102/09/15 25 02/09/15إلتحاق بالزوجبلغالي كريمة 08988Uمزدوجالرافعية

إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 1752926202/09/15 25 06/09/17يوسف فاضل 08918Tمزدوجزمران الشرقية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحاليةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزية 1268548504/09/02 24 02/09/16مراقب إدريس 24825H)مزدوجسيدي رحال )البلدية

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1367836307/09/04 24 02/09/15إلتحاق بالزوجهند نجيمي 02602Cمزدوجاكفاي

إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 1584271105/09/11 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةالسعيد لعبيدي 08842Kمزدوجالصهريج

إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 1584349105/09/11 24 02/09/16خديجة لقلش 08992Yمزدوجأولد عامر

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1585230201/03/11 24 02/09/16عبد الكريم الحمداوي 08988Uمزدوجالرافعية

إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 1683189104/09/12 24 02/09/16عبد الرحيم التخمة 08837Eمزدوجالصهريج

إقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 1683254104/09/12 24 02/09/16فهمي م 08872Tمزدوجمزم صنهاجة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1683421504/09/12 24 02/09/16يوسف حمد 08996Cمزدوجتوزينت

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1683655104/09/12 24 02/09/16هشام لعريني 08801Rمزدوجدزوز

إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 1683799104/09/12 24 02/09/16عز الدين محفوظ 08842Kمزدوجالصهريج

إقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 1683922604/09/12 24 03/09/16مهاجر ياسين 08955Hمزدوجالهيادنة

إقليم: سطاتسيدي ناصرإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزالي 1718208103/09/13 24 06/09/17يوسف حاضر 14054A)مزدوجالبروج )البلدية
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إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 1753316402/09/15 24 02/09/15إلتحاق بالزوجنادية العميري 08939Rمزدوجاجبيل

إقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزية 1758392502/09/16 24 02/09/16رضوان المترجي 08944

W

مزدوجاجبيل

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية 1549521202/09/09 23 06/09/17إلهام الكوج 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 1682634404/09/12 23 06/09/17منى العروسي 08974Dمزدوجميات

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 1720576102/09/14 23 06/09/17رضوان الحيمر 12309D)مزدوجالعروي )البلدية

إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 17205841102/09/14 23 06/09/17خديجة الهامين 12179Mمزدوجأولد بوغادي

إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 1720653602/09/14 23 06/09/17الخلفي العربي 18968Sمزدوجأولد الكرن

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1720679902/09/14 23 02/09/15عبد الكريم المعيار 08929Eمزدوجالجوالة

إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 1721657102/09/14 23 06/09/17ام رضوان 12062Kمزدوجشكران

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةإقليم: قلعة  السراغنة

تمارة
1752977102/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمةغطاس 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1683117104/09/12 22 02/09/16سناء الرافعي 08988Uمزدوجالرافعية

إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 1719721602/09/14 22 عبد الصمد ايت 

الشيب

02/09/16 09048Jمزدوجأولد يعقوب

إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 1752943602/09/15 21 02/09/15سارة فاتح 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزية 1753145502/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجلبنى اجباري 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1718168903/09/13 20 02/09/16غندور نادية 08820Lمزدوجالعثامنة

إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 1721839102/09/14 18 02/09/16بوشرى الطاهري 09006Nمزدوجالعامرية

إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزية 1550691101/01/10 17 06/09/17ثورية كميل 07363Cمزدوجأحد بوموسى
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 1682820904/09/12 17 06/09/17مارية الهزميري 08988Uمزدوجالرافعية

عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية 1683004104/09/12 17 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة العوني 25427Mمزدوجسيدي الزوين

اولد ناصر الواد 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1683831104/09/12 17 06/09/17جواد مناس 08851Vمزدوجأولد خلوف

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحال 1179940506/09/00 16 06/09/17الحسين جبور 09162Hمزدوجالجعيدات

إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 1305552305/09/03 16 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة اشطبي 09060Xمزدوجلوناسدة

الملسة كرن الكبش 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1752902102/09/15 16 02/09/16إلتحاق بالزوجالصبار اكرام 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية 1753263102/09/15 16 06/09/17إلتحاق بالزوجلعجل حنان 09036

W

مزدوجالشطيبة

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1912478601/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجالسعدية لوماني 08988Uمزدوجالرافعية

عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزية 1238391406/09/01 15 02/09/16إلتحاق بالزوجةميزيرة عبد الرحمن 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 1681939404/09/12 15 04/09/16إلتحاق بالزوجةالمصطفى عيادي 08540Gمزدوجأولد رحمون

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية 1716973503/09/13 15 06/09/17جيهان عصري 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1752718202/09/15 15 05/09/17الجديد وفاء 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 1911139601/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجبا   سمية 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

مجموعة مدارس مسعود إقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1912147901/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجزينب حمودي 22135Jمزدوجحربيل

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: قلعة  السراغنة 1237374911/09/01 14 02/09/16سميرة حراش 07613Zمزدوجبني شكدال

إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 12668561104/09/02 14 02/09/16عبدا الغزياني 07363Cمزدوجأحد بوموسى

إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 1267620818/09/02 14 02/09/16ليلى قزدبار 09163Jمزدوجالجعيدات
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1585181109/12/11 14 02/09/16إلتحاق بالزوجةادريس بوسلهام 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 1684235704/09/12 14 02/09/16احمد الروكي 08961Pمزدوجأولد زراد

الملسة كرن الكبش 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1758393102/09/16 14 02/09/16سكينة حب الرشاد 09006Nمزدوجالعامرية

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1758397702/09/16 14 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية لبيض 02527

W

مزدوجالسويهلة

إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 1721580602/09/14 13 06/09/17ابحتي رشيد 07534Nمزدوجدير القصيبة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 1912026101/01/17 13 06/09/16الزوهري سناء 08996Cمزدوجتوزينت

إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية 1753381802/09/15 11 06/09/17ميمون مقران 16354Aمزدوجأيت سغروشن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية 1753635902/09/15 11 06/09/17رحيلو فتيحة 08961Pمزدوجأولد زراد

إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية 1752693102/09/15 7 06/09/17سفيان الحناوي 08851Vمزدوجأولد خلوف

المدرسة البتدائية م إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداري

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
56043116/09/94 6 06/09/17أسمــاء عاتق 01633Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

 م.م.سيدي علي بن 

معاشو

إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرة 176904121/09/82 195 16/09/93أقدمية 20 سنةحفيظ نزيه 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدري 239043217/09/84 187 16/09/94أقدمية 20 سنةعبد الصادق بوتور 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: الصويرةم م  لكراردة 706485216/09/92 185 16/09/94أقدمية 20 سنةحميمصة الركر اكي 26794Yمزدوجحربيل

إقليم: الصويرةمدرسة الحسنية 1إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدري 739000116/09/93 179 16/09/95أقدمية 20 سنةمصطفى سطار 09862U)مزدوجالصويرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الغزالــيإقليم: الصويرةم م  الفيجل

وتنان
765321116/09/91 179 10/09/95أقدمية 20 سنةمصطفى بوجميرة 20603U)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 63274316/09/95 175 16/09/95أقدمية 20 سنةفتيحة نكر 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدونإقليم: الصويرةم.م  ادشفي 63301116/09/95 175 16/09/95أقدمية 20 سنةادريس روشدي 09858P)مزدوجالصويرة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 63631516/09/95 175 16/09/95أقدمية 20 سنةمصطفى عزي 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

 م.م.سيدي علي بن 

معاشو

إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرة 738745116/09/93 175 16/09/96أقدمية 20 سنةم نعيم 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم م أبارو 740703116/09/93 175 16/09/95أقدمية 20 سنةأحمد بوكطيب 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة الحسنية 1إقليم: الصويرة م.م. الفرابي 741814216/09/93 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الحكيم صديقي 09862U)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم م ام العيون 743529216/09/93 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الحق مقبوب 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرة      م.م. م الزرقطونيإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 55631116/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةحميد اعرايش 09882R)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدونإقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامد 56690116/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةالسعيد البيض 09858P)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 57082216/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةحمد هلوان 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدونإقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطة 57663616/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةرشيد  مسعودي 09858P)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرةم م أكدال 59279716/09/94 173 16/09/96أقدمية 20 سنةالشم المصطفى 25709U)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدري 204772121/09/83 173 16/09/99إلتحاق بالزوجةالمحجوب عزبي 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرة      م.م. م الزرقطونيإقليم: الصويرةم.م. سميمو 55627116/09/94 169 16/09/97أقدمية 20 سنةم اعويمير 09882R)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة الخنساءإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 56599116/09/94 169 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الرحيم الفاتحي 24206K)مزدوجالصويرة )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي 1044949216/09/96 169 16/09/96أقدمية 20 سنةفؤاد الجعفري 05703Y)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: الصويرة م,م الحسينات

وتنان
57773116/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةم الركراكي مطيع 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العيونإقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميل 89162116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةم انظام 06429M)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة الخنساءإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 744525116/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةخليد لعجاج 24206K)مزدوجالصويرة )البلدية
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إقليم: الصويرةمدرسة الخنساءإقليم: الصويرةم.م. المام مالك 1049321816/09/96 163 16/09/97أقدمية 20 سنةجواد الصديقي 24206K)مزدوجالصويرة )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلم الدريسيإقليم: الصويرةم.م ايت ازم 57883116/09/94 161 16/09/99أقدمية 12 سنةكريم  عزيز 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 1048021116/09/96 161 16/09/96إلتحاق بالزوجةرحال الشعراوي 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الصويرة      م.م. م الزرقطونيإقليم: الصويرةم م  المكادمة 1050427916/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةم أدجان 09882R)مزدوجالصويرة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن خلدون البتدائيةإقليم: الصويرةم.م. الجولن

مرس السلطان
1046212116/09/96 159 16/09/96أقدمية 20 سنةعلي اسماهري 01515

W

مزدوجالفداء )المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا م. المجاهديــنإقليم: الصويرة م,م الحسينات

وتنان
1115967616/09/97 159 16/09/98أقدمية 20 سنةكروج كريمة 04824T)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المرابطينإقليم: الصويرةم.م.  المناصير

ملول
64621216/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةحسن الكريشة 05034

W

مزدوجانزكان )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 63611416/09/95 155 06/09/00أقدمية 12 سنةيوسف خلقي 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةالحسنيةإقليم: الصويرةم.م. تيدزي 1052808116/09/97 149 16/09/98أقدمية 20 سنةحسناء أمجاط 01882V)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم

ملول
1052181116/09/97 147 16/09/98أقدمية 20 سنةفاتح بوفنزي 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: طنجة - أصيل المختار البقاليإقليم: الصويرةم.م ايت ازم 1053034216/09/97 145 16/09/99أقدمية 12 سنةرجاء مضرار 15204A)مزدوجاصيلة )البلدية

مدرسة واد الرمان إقليم: الصويرةم.م. المام البخاري

الجماعاتية

عمالة: مكناس 1175492406/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةنجية الهري 25902Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرةايت ادير 11578661016/09/99 139 06/09/00إلتحاق بالزوجةعبد ا إسفاون 10241Fمزدوجاكرض

عمالة: الصخيرات  - ثريا السقاطإقليم: الصويرةم م أقرمود

تمارة
1237290106/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةفاضل حمدان 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران

وسعيد المركزية

عمالة: مراكش 1179185506/09/00 135 19/01/01أقدمية 12 سنة   احلم حربالي 02751Pمزدوجحربيل

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 1234215506/09/01 135 04/09/02أقدمية 12 سنةم أخليج 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

عمالة مقاطعة الحي الحاج قاسمإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم

الحسني
1236184106/09/01 135 06/09/02أقدمية 12 سنةيوسف الغزي 18189V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م  اساغن 1239338406/09/01 135 06/09/02أقدمية 12 سنةعزالدين سليم 09878Lمزدوجسميمو

إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: الصويرةم م تليوة 1175583106/09/00 133 06/09/01إلتحاق بالزوجةمجيد الموطيع 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: الصويرةم.م لخواضرة

ملول
1122229416/09/98 131 04/09/03أقدمية 12 سنةعبد الناجي شوقي 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: الصويرة     م.م. أركان

بنت عمر

إقليم: طانطان 1235558106/09/01 130 06/09/01إلتحاق بالزوجصفاء شوقي 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليإقليم: الصويرةم م أقرمود

تمارة
1234119106/09/01 129 06/09/01أقدمية 12 سنةحسناء  أيت  اجكن 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الميةطارق بن زيادإقليم: الصويرةم.م. الجولن 1235102206/09/01 129 06/09/01أقدمية 12 سنةخديجة بوعفسا 18720Xمزدوجبني يخلف

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الصويرةم م تليوة 1266626304/09/02 129 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد الجليل الطوصي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول

ملول
1268947104/09/02 129 05/09/03أقدمية 12 سنةابراهيم أحمو 05080

W

مزدوجالقليعة )البلدية(

إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 1263920304/09/02 126 04/09/02إلتحاق بالزوجنجية اسميد 10241Fمزدوجاكرض

مدرسة عبد الكبير الخطيبي إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن

الجماعاتية

إقليم: الجديدة 1268504804/09/02 125 07/09/04أقدمية 12 سنةرشيد معين 24968Nمزدوجأولد حمدان

عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: الصويرةم.م.المرابطين 1238220106/09/01 123 16/09/05أقدمية 12 سنةعادل لطفي 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 1264997304/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةسعاد بوصبع 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م إكزولن 1239901106/09/01 121 05/09/03أقدمية 12 سنةحكيمة زروال 09878Lمزدوجسميمو

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: الصويرةم.م إكزولن

الحسني
1236528106/09/01 117 07/09/04أقدمية 12 سنةرجاء المخلوفي 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 1268347204/09/02 117 02/10/06أقدمية 12 سنةمنير مناني 08473Jمزدوجبوحمام

إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 1305511805/09/03 117 07/09/05أقدمية 12 سنةهشام أبياض 10236Aمزدوجاكرض

إقليم: مديونةالفارابيإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 1308260105/09/03 117 05/09/05أقدمية 12 سنةصباح  الرجاي 25666X)مزدوجالهراويين )البلدية
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إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الصويرةم م اصهاهل 1368020707/09/04 117 07/09/04أقدمية 12 سنةم صقيل 03705Bمزدوجأوريكة

إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرةم م أبارو 1157836116/09/99 115 07/09/05إلتحاق بالزوجةالعربي لعبوب 10241Fمزدوجاكرض

إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرةم م اصهاهل 1237111206/09/01 115 01/10/05إلتحاق بالزوجكريمة غراس 10241Fمزدوجاكرض

إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 1265537804/09/02 115 06/09/04أقدمية 12 سنةنورا  الشهب 10013Hمزدوجحد الدرا

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: الصويرةم.م. الموحدين

وتنان
1404060601/01/02 115 22/09/07كناني رقية 04988

W

مزدوجتامري

إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: الصويرةم.م. تيدزي 1269953104/09/02 113 05/09/05إلتحاق بالزوجوردة زخنيني 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 1307531805/09/03 109 06/09/06أقدمية 12 سنةمحماد قيسوم 13957Vمزدوجالغيات

إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 1367299507/09/04 109 07/09/06أقدمية 12 سنةعبدالرحيم بوسنطة 13680Uمزدوجسيدي عيسى

إقليم: الصويرةم,علل بن عبد اإقليم: الصويرةم م  لكراردة 1367943107/09/04 109 05/09/06أقدمية 12 سنةأحمد رشيدي 09877Kمزدوجتفتاشت

عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: الصويرةم.م. سميمو 739136116/09/93 107 06/09/04أقدمية 12 سنةيوسف باعلي 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الصويرةم سيدي بوسكري 1155056116/09/99 107 20/12/01إلتحاق بالزوجبشرى الخردالي 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: مديونةالفارابيإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 1238310106/09/01 107 06/09/09رشيد مخلوفي 25666X)مزدوجالهراويين )البلدية

إقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامدإقليم: الصويرةم م أبارو 1404069701/01/02 107 19/10/09ام   الفقير 10249Pمزدوجسيدي احمد أوحامد

إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1307314405/09/03 105 07/09/05إلتحاق بالزوجةعصام حميدة 09999Tمزدوجاوناغة

إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرةم سيدي بوسكري 10528331016/09/97 103 07/09/05إلتحاق بالزوجنعيمة مساعد 10241Fمزدوجاكرض

إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم.م. تيدزي 1157848116/09/99 103 05/09/11علي اصبيو 10011Fمزدوجحد الدرا

إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 1264589904/09/02 103 05/09/07رضوان بن الطالب 13834Lمزدوجالبدوزة
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إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: الصويرةم.م. الجولن 1307090105/09/03 101 05/09/07إلتحاق بالزوجسلوى السحاب 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

إقليم: الصويرةم.م. عثمان بن عفانإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 1401088507/09/05 100 07/09/05إلتحاق بالزوجمليكة زايرة 10002

W

مزدوجاوناغة

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: الصويرةم م خميس تكاط

المركزية

عمالة: مراكش 1238029206/09/01 99 فاطمةالزهراء 

الغزاوي

14/10/11 02610Lمزدوجأيت ايمور

إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 12391881006/09/01 99 18/09/15علي رياض 09878Lمزدوجسميمو

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: الصويرةم م أيت بوصدوك

تمارة
1368592107/09/04 99 06/09/06أقدمية 12 سنةخديجة خشان 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: الصويرةم.م. تفتاشت

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1404063101/01/02 99 28/10/11م التوزاني 02612Nمزدوجأيت ايمور

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة

ملول
13677181007/09/04 97 06/09/07إلتحاق بالزوجخديجة مفتاح 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: الصويرةم.م. عثمان بن عفانإقليم: الصويرةم سيدي بوسكري 1263792804/09/02 93 07/09/05إلتحاق بالزوجبشرى أمجاط 10002

W

مزدوجاوناغة

إقليم: الصويرةم.م.سيدي كاوكيإقليم: الصويرةم.م إكزولن 1400251107/09/05 93 05/09/07إلتحاق بالزوجصفاء حريم 10230Uمزدوجسيدي كاوكي

إقليم: الصويرةم.م.سيدي كاوكيإقليم: الصويرةم.م. ابي البركات 14018641006/09/06 93 06/09/06إلتحاق بالزوجخديجة نفقرن 10230Uمزدوجسيدي كاوكي

إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الصويرةم م اصهاهل 1402036706/09/06 93 05/09/08زكية زهير 03705Bمزدوجأوريكة

إقليم: الخميساتعائشة الصديقيةإقليم: الصويرةم.م. القاضي عياض 1267599404/09/02 91 06/09/06أقدمية 12 سنةابتسام كريمي 11224Z)مزدوجالرماني )البلدية

إقليم: الصويرةم م ام العيونإقليم: الصويرةم.م. المام مالك 1404065105/09/02 91 02/09/10عبد القادر طرق 09988Fمزدوجمولي بوزرقطون

إقليم: الصويرةم.م.سيدي كاوكيإقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامد 1172924106/09/00 89 04/09/12إلتحاق بالزوجةسعيد عدرون 10230Uمزدوجسيدي كاوكي

م.م المام إقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1368491507/09/04 85 05/09/08احلم م 04963Uمزدوجتاغزوت

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: الصويرةم.م المزيلت

تمارة
1405405405/09/07 85 04/09/09نورة ايبا 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 1406479305/09/08 85 05/09/08بنموسى حسناء 07543Yمزدوجفم العنصر
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم.م. الجولن 1367397207/09/04 84 24/09/10إلتحاق بالزوجالبحر نوال 09999Tمزدوجاوناغة

إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم.م.المرابطين 1119254416/09/98 83 عبد اللطيف بن 

صديق

29/10/09 10011Fمزدوجحد الدرا

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 1267156604/09/02 83 07/10/15كمال حسني 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: الصويرةالمدرسة الجديدة 1052775416/09/97 82 06/09/17يوسف لصفر 24455Fمزدوجبني يخلف

إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 1269373104/09/02 81 05/09/11هشام سعيدة 26024L)مزدوجمديونة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: الصويرةم م  سكياط 14008941007/09/05 81 14/09/10إلتحاق بالزوجبشرى صابر 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: الصويرةم م فج الريح 1405771311/02/08 81 02/09/10فوزية النفزاوي 13843

W

مزدوجأيير

مدرسة عبد الكبير الخطيبي إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن

الجماعاتية

إقليم: الجديدة 1401569706/09/06 79 07/10/09عزيزة   شاكر 24968Nمزدوجأولد حمدان

إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 1549911101/01/10 77 01/01/10عبد العزيز بانا 13919Dمزدوجنكا

إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: الصويرةم.م. إندجا 1550338101/01/10 77 01/01/10عبدالمالك  المنوار 13684Yمزدوجسيدي عيسى

إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 1550402301/01/10 77 01/01/10النحلة حبيبة 13810Kمزدوجمول البركي

إقليم: الصويرةم.م. عثمان بن عفانإقليم: الصويرةم م  المكادمة 1404926205/09/07 73 22/09/10إلتحاق بالزوجناصر كلثوم 10002

W

مزدوجاوناغة

إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 1548394103/12/08 73 02/09/10حياة  الوزاني 13929Pمزدوجنكا

إقليم: الصويرةم م  الفيجلإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 1400056107/09/05 71 04/09/12إلتحاق بالزوجعواطف الربي 10067Sمزدوجلكدادرة

إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدري 1267700404/09/02 69 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسن خباز 09999Tمزدوجاوناغة

إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: الصويرةم م  سكياط 1548735102/09/09 69 فاطمة الزهراء 

الكانوني

14/11/11 13637Xمزدوجلحدار

إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةم م  لكراردة 1548880102/09/09 69 05/09/11عمر أكشول 10005Zمزدوجاوناغة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول

باها
1551066101/01/10 69 02/09/11صابرم 05244Zمزدوجأيت ميلك

إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: الصويرةم.م المزيلت 1579870402/09/10 69 02/09/10خديجة عمراوي 07767Sمزدوجمليلة

إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1580755202/09/10 69 02/09/10حنان الكانة 13947Jمزدوجاتوابت

إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1581010102/09/10 69 02/09/10فاطمة كولي 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 1581266502/09/10 69 02/09/10مريم نخيل 13943Eمزدوجلمعاشات

عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: الصويرةالمدرسة الجديدة 1235744506/09/01 68 06/09/17توفيق  داوي 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 1549826101/01/10 68 01/01/10إلتحاق بالزوجةعبد العطي عماري 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 1307643605/09/03 67 28/09/11لعموري م 13942Dمزدوجلمعاشات

إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 1549776401/01/10 67 01/01/10توفيق عساوي 09878Lمزدوجسميمو

إقليم: بني مللم براكةإقليم: الصويرةم م بئر كوات 1308590105/09/03 66 02/09/16إلتحاق بالزوجثورية ازعيتر 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

باها
1549940801/01/10 65 02/10/12بن م عبدالرحمان 20555Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 1550180101/01/10 65 04/09/12م النصاري 09163Jمزدوجالجعيدات

إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 1551146601/01/10 65 01/10/11سعاد العمري 13843

W

مزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الصويرةم م  سكياط 1580616402/09/10 65 02/11/11ابتسام البوصي 13957Vمزدوجالغيات

إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 1581017802/09/10 61 02/09/12سمير لعوينة 13957Vمزدوجالغيات

إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1583044305/09/11 61 05/09/11غزلن بليسعاد 13919Dمزدوجنكا

إقليم: الحوزماووتإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1583905205/09/11 61 05/09/11فهري مصطفى 03718Rمزدوجأوريكة
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: الصويرةم م  بني سليم 1584182105/09/11 61 05/09/11قواص رشيد 08615Nمزدوجالوليدية

إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 15842321005/09/11 61 05/09/11يوسف خراز 13820

W

مزدوجمول البركي

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: الصويرةم.م  افرا

باها
1681184101/01/12 61 01/01/12مولي لحسن القرشي 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين

باها
1681228701/01/12 61 01/01/12عبدا فوزي 25589Nمزدوجأيت عميرة

إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 1681326201/01/12 61 01/01/12اسماء خلفي 13607Pمزدوجلمراسلة

إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 1681385301/01/12 61 01/01/12رشيدة مجيدي 12054Bمزدوجبني زرنتل

إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1549089702/09/09 59 04/09/12رضوان دوسل 13820

W

مزدوجمول البركي

إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم م الدحامنة 1549096102/09/09 59 05/09/11أزهر الخلوقي 13943Eمزدوجلمعاشات

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: الصويرةم.م. أولد حسان

تمارة
1580768302/09/10 59 01/10/10م غزار 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: الصويرةم.م. الجولن 1580961502/09/10 59 02/09/10حليمة كرمة 08510Zمزدوجأولد فرج

إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1580256402/09/10 57 02/09/12لبنى شخمان 13943Eمزدوجلمعاشات

إقليم: الصويرةم.م. عثمان بن عفانإقليم: الصويرةمدرسة ابن رشد 1399448407/09/05 56 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى بنساسي 10002

W

مزدوجاوناغة

مدرسة عبد الكبير الخطيبي إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم

الجماعاتية

إقليم: الجديدة 15498291001/01/10 56 05/09/11إلتحاق بالزوجةالتجاني عمري 24968Nمزدوجأولد حمدان

م م سيدي صالح 

الركراركي

إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرة 1548883402/09/09 55 02/09/15الغلط  ياسين 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

باها
1549721801/01/10 55 02/10/12أبودرار فتيحة 05164Mمزدوجأيت عميرة

إقليم: كلميمم م تيدالتإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 1550007401/01/10 55 02/09/15بوكزاج فاطمة 10619Sمزدوجفاصك

إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم م فج الريح 1581123602/09/10 55 02/11/11رشيد مدكور 13840Tمزدوجأيير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الصويرة 1581044402/09/10 54 02/09/14حنان الحنين 13838Rمزدوجأيير

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الصويرةم م  لكراردة

المركزية

عمالة: مراكش 1583539405/09/11 53 03/09/13ايمان الخبر 02587Lمزدوجسيدي الزوين

إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 15836801105/09/11 53 03/09/13الهماني كريمة 13607Pمزدوجلمراسلة

إقليم: آسفيمدرسة السعادة الجماعاتيةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 1583745705/09/11 53 03/09/13م المرزوقي 26344Jمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 15840011105/09/11 53 03/09/13الحامولي زينب 13607Pمزدوجلمراسلة

م م سيدي صالح 

الركراركي

إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرة 1584432105/09/11 53 03/09/13وفاء مرفوق 13643Dمزدوجلحدار

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البير 1681052801/01/12 53 عبد الرحمان 

الشرقاوي

01/01/14 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 1682067404/09/12 53 04/09/12بلفيرم        سهام 13845Yمزدوجأيير

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الصويرة 1682348604/09/12 53 04/09/12سليمة بوطاهر 13838Rمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 1682389804/09/12 53 04/09/12شافي فاطمة 13845Yمزدوجأيير

إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 1682479604/09/12 53 04/09/12كوزو حسنى 13637Xمزدوجلحدار

إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م ايت ازم 1682567304/09/12 53 04/09/12الدولبي الهام 13947Jمزدوجاتوابت

إقليم: الحوزماووتإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1682889204/09/12 53 04/09/12الماضي فاطمة 03718Rمزدوجأوريكة

إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 1683054104/09/12 53 04/09/12الخيدر عفاف 13637Xمزدوجلحدار

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

باها
1683158804/09/12 53 04/09/12خديجة السفياني 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: الصويرةم م  بني سليم 1683687104/09/12 53 04/09/12لكريبي لطيفة 08615Nمزدوجالوليدية

إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 1683735904/09/12 53 04/09/12ايمان لغياري 13840Tمزدوجأيير
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: الصويرةم.م إبلتن

باها
16838931004/09/12 53 04/09/12زهرة مصباح 05251Gمزدوجأيت ميلك

إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 1684013704/09/12 53 04/09/12رجاء نصير 13840Tمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 1684195904/09/12 53 04/09/12غيثة الرفيعي 13845Yمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 1684222904/09/12 53 04/09/12وفاء الركيبي 13845Yمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1580018902/09/10 51 03/09/13حسناء بلهواري 13840Tمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 1581052402/09/10 51 04/09/12جواد لقباب 13937Yمزدوجلمعاشات

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1581078802/09/10 51 02/09/13لعويلي   هناء 13838Rمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 15810821102/09/10 51 01/10/12الغرابي يسير 13610Tمزدوجلمراسلة

إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1581592302/09/10 51 03/09/13 ا طبابعي ا سماء 13919Dمزدوجنكا

إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م الدحامنة 1581665502/09/10 51 04/09/12زهير عزالدين 08255Xمزدوجسيدي عابد

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الصويرةم.م. تهلوانت

البور المركزية

عمالة: مراكش 1582776205/09/11 51 05/09/11جمال ايت ادمو 02780

W

مزدوجأولد دليم

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1582896105/09/11 51 05/09/11ارخصيص رشيد 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 1583651505/09/11 51 05/09/11امين الفيزي 08255Xمزدوجسيدي عابد

إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: الصويرة     م.م. أركان 1584482905/09/11 51 05/09/11امبارك مخلد 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1680933101/01/12 51 01/01/12عمر بيشو 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 1680952101/01/12 51 01/01/12صالح بنموهو 03657Zمزدوجلل تكركوست

إقليم: تيزنيتم.م لل مريم مركزية الزاويتإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 1681256701/01/12 51 01/01/12حيسون رشيد 16980Fمزدوجسيدي أحمد أو موسى
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إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 1681289701/01/12 51 01/01/12عبد اللطيف ادالطالب 02847Uمزدوجأيت هادي

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: الصويرةم.م. إمكراد

باها
1681347501/01/12 51 01/01/12م  الحيحي 25030Fمزدوجأيت عميرة

إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: الصويرةم م اطايبين 1681373101/01/12 51 01/01/12إلتحاق بالزوجفاطمة لبيد 13625Jمزدوجبوكدرة

إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الصويرةالمدرسة الجديدة 1405606105/09/07 50 02/09/16إلتحاق بالزوجالزايدي مونية 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 1584886405/09/11 50 02/09/14م التبات 08662Pمزدوجالغنادرة

إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: الصويرةم م الميرات 1549088502/09/09 49 04/09/12إلتحاق بالزوجةم  بوعيشى 13924Jمزدوجنكا

إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 1583200705/09/11 49 05/09/13بوقال  م 13959Xمزدوجالغيات

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: الصويرة 15505511001/01/10 48 02/09/14وداد هداجي 13851Eمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم م اهل الجمعة 15809521002/09/10 47 05/09/12م قنور 13959Xمزدوجالغيات

إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 15847521005/09/11 47 02/09/15ليلى اركيزة 13610Tمزدوجلمراسلة

إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 1681177401/01/12 47 02/09/15ثورية الموباركي 13959Xمزدوجالغيات

إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 1681426701/01/12 47 02/09/15خديجة النفزاوي 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةمدرستكم اشرمون 1401199901/01/06 46 03/09/13مليكة العروي 09970Lمزدوجمجي

إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 1682051104/09/12 46 02/09/14مصطفى بلعسري 26707Dمزدوجأولد صالح

إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 1682087204/09/12 46 02/09/14خالد بلمقدم 08110Pمزدوجالوليدية

م م سيدي صالح 

الركراركي

إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الصويرة 1683516104/09/12 46 02/09/14عدنان اجبيري 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 1683739505/09/12 46 02/09/14سعيدة لطفة 13937Yمزدوجلمعاشات
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إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1716871803/09/13 45 03/09/13نجية عالمي 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 1717103203/09/13 45 03/09/13للة جميلة بلحسن 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 1718587803/09/13 45 03/09/13لكويسي كنزة 13967Fمزدوجالغيات

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الصويرةم.م. تمنت 1718680203/09/13 45 03/09/13مغراوى كريمة 11491Pمزدوجمقام الطلبة

إقليم: سطاتمركزية اولد التاوتيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1718755703/09/13 45 03/09/13مزيان عبد الهادي 14602

W

مزدوجاولد سعيد

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 1718958303/09/13 45 03/09/13فوزية افضول 13838Rمزدوجأيير

إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 1718986503/09/13 45 03/09/13بشرى ولد السايب 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 17190271003/09/13 45 03/09/13سهام الراشيدي 13845Yمزدوجأيير

إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1719159503/09/13 45 03/09/13كريمة السمداني 13637Xمزدوجلحدار

إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: الصويرةم.م. الجولن 1583383605/09/11 44 02/09/13إلتحاق بالزوجمينة ادجيو 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1584746305/09/11 44 02/09/16زوهير رياسي 13926Lمزدوجنكا

إقليم: تنغيرالحارةإقليم: الصويرةم م تليوة 1681447401/01/12 44 19/09/16ابراهيم اوباحا 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1683544804/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجلمياء قلز 09878Lمزدوجسميمو

إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 1583233805/09/11 43 03/09/13فاطمة بونخال 13610Tمزدوجلمراسلة

إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 1584038505/09/11 43 03/09/13نورالدين حدوشي 13851Eمزدوجأيير

إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 1584717705/09/11 43 03/09/13عثمان رسلوي 13926Lمزدوجنكا

إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 1682180204/09/12 43 02/09/15بنزينون ايمان 13840Tمزدوجأيير
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جماعة التعيين

إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 1682842104/09/12 43 04/09/12نعيمة الجعفري 08667Vمزدوجالغنادرة

عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 1683092204/09/12 43 04/09/12سميرة الناصري 25427Mمزدوجسيدي الزوين

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الصويرةم م تليوة 1683974304/09/12 43 02/09/15نزهة النعانعي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

عمالة: الميةعين حرودة 2إقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 1684204804/09/12 43 02/09/15زينب رجوح 01716P)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرةم م. السعديين 1684273304/09/12 43 04/09/12سايسي حسني هاجر 10289Hمزدوجسميمو

إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 1684432704/09/12 43 02/09/15اسماء  تيليجي 13643Dمزدوجلحدار

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الصويرةم.م  تيكودار

البور المركزية

عمالة: مراكش 15488781102/09/09 42 ابوالعلء مولي 

عبدالله

02/09/16 02780

W

مزدوجأولد دليم

إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 1580475402/09/10 41 02/09/13رضوان الحجلي 13926Lمزدوجنكا

إقليم: سيدي بنورالغنادرةإقليم: الصويرةم م اهل الجمعة 1581275102/09/10 41 02/09/15الرداد نشاب 08658Kمزدوجالغنادرة

م م سيدي صالح 

الركراركي

إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرة 1584570105/09/11 41 06/09/17ميلود النحيلة 13643Dمزدوجلحدار

إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 15833151005/09/11 40 05/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم الشرفي 13933Uمزدوجلمعاشات

إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1682322304/09/12 40 02/09/16حنان بورعدة 13926Lمزدوجنكا

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الصويرة 1682615504/09/12 40 02/09/16اسماء العمراني 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: الصويرةم.م ايت ازم

باها
1684412504/09/12 40 02/09/16م الطاغوصي 05178Cمزدوجأيت عميرة

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: الصويرةم م أبارو

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1368515107/09/04 39 06/09/17جمال يوسف 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 1717998503/09/13 39 02/09/15زهرة الهردي 13940Bمزدوجلمعاشات

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 1549972601/01/10 38 02/09/14بن زايدة لبنى 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد
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إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم م الدحامنة 1579844502/09/10 38 02/09/16جمال عليب 13943Eمزدوجلمعاشات

إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: الصويرة م م تكولت 17199741102/09/14 38 02/09/14لوبنة باي 19395Fمزدوجتامشاشاط

إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 1720913402/09/14 38 02/09/14عزيزة فرحاني 13957Vمزدوجالغيات

إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: الصويرةم.م أكركور 1721119202/09/14 38 02/09/14جبور عبد الله 12084Jمزدوجبني بتاو

عمالة: الصخيرات  - انوالإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت

تمارة
1721230502/09/14 38 02/09/14عبداللطيف قصاعي 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: الصويرةم.م. الموحدين

باها
1721718202/09/14 38 02/09/14صابر نعيمة 20555Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الصويرةم م فج الريح 1580228602/09/10 37 02/09/15عبد الرحيم  شهيد 13838Rمزدوجأيير

م.م القاضي عياض مركزية إقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

اربعاء ايت عبدا

إقليم: سيدي افني 1681100101/01/12 37 16/09/15احمد العسري 16789Yمزدوجاربعاء أيت عبد ا

عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: الصويرةم.م ايت ازم 16832751104/09/12 37 02/09/14إلتحاق بالزوجحسناء غالمي 03839Xمزدوجوليلي

إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 1683287104/09/12 37 06/09/17أحمد كويرير 13959Xمزدوجالغيات

إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1718730403/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجكنزة مشيدة 09878Lمزدوجسميمو

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرة 16834021004/09/12 36 29/09/15ياسين هنان 13943Eمزدوجلمعاشات

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول

باها
1683409404/09/12 36 02/09/14عبد الهادي حمي 05164Mمزدوجأيت عميرة

إقليم: برشيد فرعية جوالةإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 1716664303/09/13 36 03/09/16أسماء عبد الجبار 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة ابن رشدإقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء 1716942603/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجلوبنة عواد 09869B)مزدوجالحنشان )البلدية

إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1718131103/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجسعاد فرقان 10021Sمزدوجمسكالة

عمالة مقاطعات الدار ابن البيطارإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي

البيضاء أنفا
1718142103/09/13 36 02/09/16عفاف فراحي 01421U)مزدوجأنفا )المقاطعة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الصويرةم م  سكياط 1719067603/09/13 36 02/09/16سهام غبوقي 13957Vمزدوجالغيات

إقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامدإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 1305562505/09/03 35 03/09/13مروان عداد 10249Pمزدوجسيدي احمد أوحامد

إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 1406185705/09/08 35 05/09/13حسن اعفان 15365A)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 1406653105/09/08 35 03/09/13شحيب مريم 10236Aمزدوجاكرض

إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 15807531102/09/10 35 06/09/17سفيان افنون 13652Nمزدوجلبخاتي

م.م الشعاع مركزية إقليم: الصويرةم.م ايت ازم

اداوسكوم

إقليم: سيدي افني 1583795905/09/11 35 03/09/13م الراشدي 16755Lمزدوجاثنين املو

إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 1717295903/09/13 35 03/09/13بوكطب أمينة 13967Fمزدوجالغيات

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران

وتنان
1717409203/09/13 35 03/09/13سعاد بوزياد 19738Dمزدوجاقصري

إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 1717460903/09/13 35 03/09/13سميرة الشاري 10289Hمزدوجسميمو

إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 1717470603/09/13 35 02/09/15عبد الجليل شقومي 13943Eمزدوجلمعاشات

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرة 1718088903/09/13 35 02/09/15المصطفى  الصوفي 13652Nمزدوجلبخاتي

إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 1682868804/09/12 33 05/09/15نعيمة الخراز 13957Vمزدوجالغيات

إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 1683219804/09/12 33 02/09/15إلتحاق بالزوجنزهة فاغية 13933Uمزدوجلمعاشات

إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم.م. القاضي عياض 1717148603/09/13 33 06/09/17مامين بنعريش 10013Hمزدوجحد الدرا

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م الميرات 17181571003/09/13 33 06/09/17فاطمة كرضام 13937Yمزدوجلمعاشات

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: الصويرة 1719398203/09/13 33 06/09/17سناء الزوتين 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميل 15807851002/09/10 32 02/09/16غزلن حبيبو 13643Dمزدوجلحدار
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرة 1682063204/09/12 32 02/09/14المصطفى بلقاضي 13943Eمزدوجلمعاشات

إقليم: الصويرةم.م. عثمان بن عفانإقليم: الصويرةم م ابن زهر 1683089704/09/12 32 فاطمة الزهراء 

النميلي
02/09/16إلتحاق بالزوج 10002

W

مزدوجاوناغة

إقليم: خنيفرةسيدي بوعبادإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 1720057502/09/14 32 02/09/16حفيظة بنهاشم 11730Zمزدوجسيدي لمين

إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 1720483202/09/14 32 02/09/16عصام البركة 02390Xمزدوجاغزران

إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم.م. تفضنا 1720717102/09/14 32 02/09/16سعيد المتوكل 10236Aمزدوجاكرض

إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 1720834202/09/14 32 02/09/16السعودي رشيد 07791Tمزدوجزيايدة

المدرسة البتدائية معاذ بن إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1720884102/09/14 32 02/09/16كمال فاندي 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 1721194402/09/14 32 24/09/16خالد حفصة 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م م سيدي صالح 

الركراركي

إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرة 1548315502/12/08 31 02/09/15بو عيشى جيل لى 18548Kمزدوجلمراسلة

إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم م أقرمود 1682248204/09/12 31 02/09/15بوكرن رضوان 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: الصويرةم.م إبلتن

باها
16835011004/09/12 31 02/09/15علي جاءكم 05251Gمزدوجأيت ميلك

عمالة: مراكشمدرسة ادريس الولإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1717929203/09/13 31 02/09/15إلتحاق بالزوجنوال العمري 02677J مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزتيديليإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1751858502/09/15 31 02/09/15السعيد أشباني 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الصويرة م م تكوشت 1751926202/09/15 31 02/09/15م ايت الحاج 03386Eمزدوجاغمات

إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الصويرةم م اطايبين 1751982702/09/15 31 16/09/16اجبال صارة 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 1752023202/09/15 31 02/09/15للة عائشة علو 09418Lمزدوجأيت هاني

إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: الصويرةم.م. أكليف 1752145202/09/15 31 02/09/15محسن باخوش 07534Nمزدوجدير القصيبة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 1752202402/09/15 31 02/09/15مينة بلمعطي 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

إقليم: ميدلتبودراعإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1752314602/09/15 31 02/09/15علي بوستة 11862Tمزدوجأيت عياش

إقليم: جرسيفحمريةإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1752375102/09/15 31 02/09/15عصام بونيف 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

إقليم: سطاتاولد مراحإقليم: الصويرةم.م أكركور 1752681102/09/15 31 02/09/15بوعزة  حجامي 14051X)مزدوجاولد امراح )البلدية

إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 1753039702/09/15 31 02/09/15حوجر عزيز 12061Jمزدوجشكران

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الصويرة م م تكوشت

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1753269302/09/15 31 02/09/15م لعريوي 01824G)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

إقليم: القنيطرةشكرانإقليم: الصويرة م م تكولت 1753280102/09/15 31 02/09/15عبد الباسط لشهب 11167Mمزدوجسيدي بوبكر الحاج

إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 1753455102/09/15 31 02/09/15سميرموحسين 05938Dمزدوجالساحل

إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: الصويرةم.م. أكليف 1753636802/09/15 31 02/09/15بشرى الرحماني 02198Nمزدوجسيدي داود

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: الصويرةم.م. أكليف 1753753102/09/15 31 02/09/15خالد سيدي 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 1721931802/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجهند زلل 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةالبليلت 1681800404/09/12 29 10/01/17إلتحاق بالزوجزينب العلوي 09993Lمزدوجاوناغة

إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 1721416202/09/14 29 06/09/17إلهام مجاهد 07795Xمزدوجزيايدة

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: الصويرةم.م.المام مسلم

البيضاء

إقليم: برشيد 1719899202/09/14 28 02/09/14حفيظة أزوماك 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم.م  ادشفي 1720880202/09/14 28 02/09/14إلهام فل 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

م/م م الخنبوبي مركزية إقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1721266702/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةنور الدين لكريس 05096Nمزدوجاولد دحو

إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 1721762102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجبوشرة الساملي 10021Sمزدوجمسكالة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1683022304/09/12 27 19/09/15نادية الفارسي 13676Pمزدوجالكرعاني

إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 17182271003/09/13 27 02/09/16إلتحاق بالزوجزينب حجري 13810Kمزدوجمول البركي

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت

وتنان
1717262103/09/13 26 02/09/16ابتسام بوبوج 04981Nمزدوجامسوان

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرة 1718845703/09/13 26 02/09/16انعينيعة سعيد 13937Yمزدوجلمعاشات

إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم م أقرمود 1718889103/09/13 26 02/09/16عكير فؤاد 13974Nمزدوجالغيات

عمالة مقاطعات عين المام البخاريإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد

السبع الحي الم
1718891103/09/13 26 02/09/16عماري كمال 01607

W

مزدوجعين السبع )المقاطعة(

إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1719026503/09/13 26 02/09/16 رشيدي سارة 10279Xمزدوجايمي نتليت

إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 17522941002/09/15 25 06/09/17سهام بريوية 13974Nمزدوجالغيات

إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: الصويرةم.م. القاضي عياض 1753345102/09/15 25 06/09/17مروان الكوس 13671Jمزدوجالكرعاني

عمالة: إنزكان ايت م/م الضفاف  مركزية أروإقليم: الصويرةم.م ايت ازم

ملول
1716829603/09/13 24 06/09/17إلتحاق بالزوجايت الشقر خديجة 05099Sمزدوجاولد دحو

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: الصويرةم.م. أولد حسان

الجديدة

إقليم: برشيد 1717810103/09/13 24 28/09/16حنان الحر 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: الصويرةالبليلت 1718051103/09/13 24 04/01/17خديجة الرادي 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: الصويرةم م  المكادمة 1719059403/09/13 24 22/09/16إلتحاق بالزوجةركاس  ميلود 13942Dمزدوجلمعاشات

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: الصويرة     م.م.تركانت

الشق
1910878101/01/17 24 06/09/16حنان أبكار 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

م.م سيدي  إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1911004101/01/17 24 06/09/16سعيد أكعبور 04993Bمزدوجتامري

إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 1911008601/01/17 24 06/09/16اقدومي السعدية 12061Jمزدوجشكران

إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: الصويرةم م امسكركيد 19110801401/01/17 24 06/09/16جيهان انحرو 02198Nمزدوجسيدي داود
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إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 19111021201/01/17 24 06/09/16سارة أصباب 11284Pمزدوجالكنزرة

إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1911186801/01/17 24 06/09/16براني لمياء 13974Nمزدوجالغيات

إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 19111871201/01/17 24 06/09/16وفاء بري 19395Fمزدوجتامشاشاط

إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 1911224501/01/17 24 06/09/16حسناء بن عمي 11811Mمزدوجأم الربيع

إقليم: طاطاالوكومإقليم: الصويرةم م. السعديين 1911237301/01/17 24 06/09/16مينة بن طلحة 16064Kمزدوجالوكوم

إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 1911260501/01/17 24 06/09/16زينب بن الدوش 14286Cمزدوجلغنيميين

إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: الصويرةم.م بوزمور 1911281101/01/17 24 06/09/16سارة بنطبوش 14598Sمزدوجكدانة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: الصويرة م م تكولت

الحسني
1911302101/01/17 24 06/09/16سكينة بكلوان 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 1911335601/01/17 24 06/09/16سهام بودفدفة 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 1911339201/01/17 24 06/09/16الهام بودي 13937Yمزدوجلمعاشات

إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: الصويرةم م. السعديين 1911409501/01/17 24 06/09/16صفية بوصلعة 11489Mمزدوجمقام الطلبة

 مجموعة مدارس ادريس إقليم: الصويرةم.م. أكليف

الحارثي

إقليم: طانطان 1911425601/01/17 24 06/09/16رجاء بوتا 15382Uمزدوجابطيح

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: الصويرة م.م. أكرارو

الجديدة

إقليم: برشيد 1911561101/01/17 24 06/09/16نعيمة الشفعاوي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: الصويرة م م تكولت 1911644101/01/17 24 06/09/16زينب البداي 14447Cمزدوجدار الشافعي

إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 1911655501/01/17 24 06/09/16هاجر الفهدي 14513Zمزدوجكيسر

الملسة كرن الكبش إقليم: الصويرةم.م. الجاحظ

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1911667601/01/17 24 06/09/16حليمة الكرناوي 08943Vمزدوجاجبيل

إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 1911697901/01/17 24 06/09/16سمية الحاطبي 10891Mمزدوجبنمنصور
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إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 1911744301/01/17 24 06/09/16إلهام المامون 12062Kمزدوجشكران

إقليم: كلميمم م افرض ند الحسينإقليم: الصويرةم.م. أكليف 1911840201/01/17 24 06/09/16حسناء البيهات 10564Gمزدوجأيت بوفلن

إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم م تكاديرت 1911891401/01/17 24 06/09/16م  الحوص 10236Aمزدوجاكرض

إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 1911953101/01/17 24 06/09/16عزيزة النابغة 08623Xمزدوجالغربية

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: الصويرة م.م. أكرارو

بنت الحسين

إقليم: برشيد 1912063301/01/17 24 06/09/16سارة فليون 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

إقليم: مديونةطارق بن زيادإقليم: الصويرة م م تكوشت 1912092101/01/17 24 06/09/16ليلى غوال 26381Zمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية أبي إقليم: الصويرة    م م ابن تومرت

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1912133101/01/17 24 06/09/16حنان حمدة 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران

السادس

إقليم: العيون 1912137201/01/17 24 06/09/16فتيحة حمداوي 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: الصويرةم.م. أكليف

وتنان
1912164901/01/17 24 06/09/16سكينة حسو 04986Uمزدوجتامري

إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1912180201/01/17 24 06/09/16هركوس فتيحة 25637R)مزدوجالداخلة )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران

السادس

إقليم: العيون 1912247201/01/17 24 06/09/16نجوى الجدري 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: سيدي افنيم.م المقريزي مركزية انفكإقليم: الصويرةم.م. تمنت 1912283101/01/17 24 06/09/16سميرة كاضيض 17092Cمزدوجانفك

عمالة مقاطعات عين الكواكبيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس

السبع الحي الم
1912300101/01/17 24 06/09/16سكينة كاري 01614D)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: الصويرةم م تكاديرت 1912331201/01/17 24 06/09/16سوسن  خلدون 11637Yمزدوجأيت اسحاق

إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الصويرةم.م بوزمور 1912380801/01/17 24 06/09/16سهام لعنطزا 11350Lمزدوجأيت  إيكو

إقليم: آسفيأولد بلعسريإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 19123891101/01/17 24 06/09/16هيبة لعزيري 13911Vمزدوجلعمامرة

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1912406101/01/17 24 06/09/16سعاد الخبيزة 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية
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إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 1912451101/01/17 24 06/09/16نوفيسة العسال 11878Kمزدوجامرصيد

إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: الصويرةم.م  افرا 1912516801/01/17 24 06/09/16كريمة مرواني 07023Hمزدوجبزو

إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 1912580801/01/17 24 06/09/16ماجدة مرينوي 08257Zمزدوجأولد عيسى

إقليم: إفرانالبقريتإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 1912805101/01/17 24 06/09/16صفاء رضى 10776Mمزدوجسيدي المخفي

م.م الشاطئ مركزية إقليم: الصويرةم م تكاديرت

ادبوشني

إقليم: سيدي افني 1912822301/01/17 24 06/09/16سعاد  صابر 16836Zمزدوجمير لفت

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفضلإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ

مولي رشيد
1912881101/01/17 24 06/09/16سميرة سيري 26379X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي اولد اسماعيلإقليم: الصويرةم م تكاديرت

الحسني
1912892301/01/17 24 06/09/16غزلن  سميرس 22670R الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 1912896501/01/17 24 06/09/16سناء سهيري 08282Bمزدوجأولد غانم

عمالة: الميةسهام 1إقليم: الصويرةم م امسكركيد 1913004301/01/17 24 06/09/16إكرام زوك 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: الصويرةسيدي عمرو 1913034201/01/17 24 06/09/16نسيمة الزنادي 13975Pمزدوجالغيات

إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم م أكدال 1718999103/09/13 22 02/09/15إلتحاق بالزوجاسموكن فاطمة 09993Lمزدوجاوناغة

إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 1719767102/09/14 22 02/09/16اخرضيض فاطمة 09933

W

مزدوجتكاط

إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البير 1720006702/09/14 22 02/09/16م بلخير 12227Pمزدوجلبراكسة

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 1720875602/09/14 22 02/09/16علي فغراوي 10618Rمزدوجتغجيجت

إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 1721145902/09/14 22 02/09/16صلح الدين جريفي 10289Hمزدوجسميمو

إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1721262102/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجةأمين لكة 08662Pمزدوجالغنادرة

إقليم: الصويرةم.م.ابن سيناإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 1753677802/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجرويش مريم 10233Xمزدوجسيدي كاوكي
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 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: الصويرة م م تكوشت

ابي سليم العياشي

إقليم: ميدلت 1297610702/09/15 21 02/09/15اعدو م 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرةم.م. تفضنا 1401771402/10/06 21 02/09/15نادية حمادي 10289Hمزدوجسميمو

إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 1618605202/09/15 21 02/09/15سعيد توامة 09089Dمزدوجالجبيلت

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: الصويرةم م  المكادمة

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1718567103/09/13 21 18/09/15فؤاد لحنين 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: الصويرة مدرسة الرازي

السعدية

إقليم: طانطان 1719938202/09/14 21 02/09/16إلتحاق بالزوجةخالد بيلة 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

إقليم: القنيطرةالضريسةإقليم: الصويرة م م تكوشت 17520121302/09/15 21 02/09/15امين علمي مصمودي 11049Jمزدوجعرباوة

إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: الصويرةم.م الظهر 1752057102/09/15 21 02/09/15عبد الخالق النحيل 08830Xمزدوجبويا عمر

إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 1752090102/09/15 21 02/09/15كمال العيماني 15515Nمزدوجاغوازي

إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1752091502/09/15 21 02/09/15ايوب احماد 07059Xمزدوجأيت تكل

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع

المنصور

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1752110102/09/15 21 02/09/15إلهام أزوكار 01691M سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1752143802/09/15 21 02/09/15رضوان بقاس 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفلإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1752277402/09/15 21 02/09/15كنزة بنرادي 09818

W

مزدوجكير

عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: الصويرةم م اطايبين 1752424402/09/15 21 02/09/15نعيمة الشهبي 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: الصويرةم م امسكركيد

الحسني
1752506102/09/15 21 02/09/15سهام الدنيالي 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس احمد إقليم: الصويرة م م تكوشت

بلهاشمي المركزية

عمالة: مراكش 1752510102/09/15 21 02/09/15دقوني هشام 02762Bمزدوجالمنابهة

إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 1752514102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجدنيا درويش 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1752554502/09/15 21 02/09/15نادية اكضاضي 10310Fمزدوجسيدي أحمد السايح
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إقليم: سيدي بنورالفلحإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 1752675102/09/15 21 02/09/15عبد الباسط الحافظي 08415

W

مزدوجلعكاكشة

المدرسة البتدائية المام إقليم: الصويرةم.م. المام البخاري

مالك

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1752725102/09/15 21 02/09/15حمزة الجيكوني 01796B)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 1752906902/09/15 21 02/09/15نبيل السعيدي 11004Kمزدوجدار بلعامري

إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 17531021002/09/15 21 28/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة  اد القايد 10011Fمزدوجحد الدرا

إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 1753238202/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة خراز 13924Jمزدوجنكا

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشدإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل

البرنوصي
1753298102/09/15 21 02/09/15لحمر خالد 25773N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: مديونةعلل بن عبد اإقليم: الصويرةم م اطايبين 1753450102/09/15 21 02/09/15بوشعيب مستغفر 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1753739602/09/15 21 02/09/15امال صديكي 10013Hمزدوجحد الدرا

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرة 1719271503/09/13 20 02/09/16أسامة تغودي 13940Bمزدوجلمعاشات

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: الصويرةم.م. الجولن

الشق
1719825122/09/14 19 02/09/17طارق عنبور 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: الصويرةمدرسة سيدي سعيدإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 1682952104/09/12 18 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد العالي المتوكل 09876J)مزدوجتمنار )البلدية

إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: الصويرةم.م  اساغن 1721303302/09/14 18 العمراوي مولي 

المصطفى

02/09/16 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1752341102/09/15 15 06/09/17عبد العالي بوهدون 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: الصويرةم م بئر كوات 1752797202/09/15 15 06/09/17ميلود الواضح 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةم م تليوة 1752851402/09/15 15 06/09/17م الخفتي 10017Mمزدوجحد الدرا

إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 17537711002/09/15 15 06/09/17ماجدة السوقايلى 13975Pمزدوجالغيات

إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1532333401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد امكينة 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة
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إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 15806211002/09/10 14 02/09/16سهام الفطواكي 13940Bمزدوجلمعاشات

إقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتيةإقليم: الصويرةم م  سكياط 1681502305/09/11 14 02/09/16صلوجي ميلود 25808Bمزدوجلمراسلة

إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم.م. إندجا 1758410402/09/16 14 02/09/16منيرنادية 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 1910843101/01/17 14 06/09/16كبيرة علواش 10021Sمزدوجمسكالة

إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الصويرةم.م بوزمور 1910859501/01/17 14 06/09/16نورة أبطاش 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: مديونةم عبدهإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 1910889501/01/17 14 06/09/16سارة ابرام 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

إقليم: سيدي بنورالشراريدإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 1911065801/01/17 14 06/09/16فتيحة عامد 08337Lمزدوجبني هلل

إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 1911105201/01/17 14 06/09/16سناء اسكور 10050Yمزدوجلحسينات

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الصويرةم.م بوزمور 1911115101/01/17 14 06/09/16عطيفي زينب 08165Zمزدوجشتوكة

إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 1911151101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجاسماء باحجو 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 1911301701/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسلمى بيدرو 07726Xمزدوجبني يخلف

إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةم م امسكركيد 1911346101/01/17 14 06/09/16حليمة بوكطابة 10017Mمزدوجحد الدرا

عمالة مقاطعات عين الشفشاونيإقليم: الصويرة م م تكولت

السبع الحي الم
1911536201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجخولة الضريف 01603S)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 1911747601/01/17 14 06/09/16سناء المنصوري 10017Mمزدوجحد الدرا

إقليم: مديونةم 11 ينايرإقليم: الصويرة م م تكولت 1911770101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجحنان الموسع 01835U)مزدوجمديونة )البلدية

إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 1911814201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجسمية العبرادي 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 19120131001/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجاسيا الثوري 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية
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المدرسة البتدائية معركة إقليم: الصويرةم.م بوزمور

تافودارت

إقليم: العيون 1912078201/01/17 14 06/09/16سومية فريجيع 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 1912122201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجزينب حفيظ 08543Kمزدوجأولد رحمون

إقليم: خنيفرةابضغيغإقليم: الصويرةم.م. تمنت 1912160501/01/17 14 06/09/16الحسنوي ابتسام 11662Aمزدوجتيغسالين

إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 1912229501/01/17 14 06/09/16مريم إيجنان 13946Hمزدوجاتوابت

إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةسيدي عمرو 1912381101/01/17 14 06/09/16فاطمة لعراب 10005Zمزدوجاوناغة

إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1912391201/01/17 14 06/09/16مريم العبضلوي 10005Zمزدوجاوناغة

إقليم: اليوسفيةالنواصرة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 1912414501/01/17 14 06/09/16خديجة لحمادي 13712Dمزدوججنان بويه

إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: الصويرة م م تكولت 1912425901/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجخديجة لقديم 13834Lمزدوجالبدوزة

عمالة مقاطعات عين المام مسلمإقليم: الصويرة م م تكوشت

السبع الحي الم
1912585601/01/17 14 06/09/16حسناء مرشيد 01584

W

مزدوجالحي المي )المقاطعة(

إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم م تكاديرت 1912733601/01/17 14 06/09/16هاجر  ولدزيرة 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1912748401/01/17 14 06/09/16خديجة اوسموكن 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير

المركزية

عمالة: مراكش 19127941101/01/17 14 06/09/16نادية رزاق 02776Sمزدوجأولد دليم

إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م بوزمور 1912861101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجصدقي حنان 10120Zمزدوجامخاليف

إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 1912906501/01/17 14 06/09/16فوزية تعبان 10120Zمزدوجامخاليف

إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرةم.م. أكليف 1913010601/01/17 14 06/09/16صفية زعطر 10289Hمزدوجسميمو

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

وتنان
1719713802/09/14 13 06/09/17م ايت علي 05003Mمزدوجتامري

إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: الصويرةم م  لكراردة 1753475102/09/15 11 07/09/17ابراهيم مستقيم 02926Eمزدوجسيدي المختار
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إقليم: شيشاوةلمزوضيةإقليم: الصويرةمدرسة التلل 1751959902/09/15 10 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة أيت محاند 02841Mمزدوجلمزوضية

إقليم: تارودانتم.م المعريإقليم: الصويرةم.م.سيدي كاوكي 1683487904/09/12 8 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسن جعفري 17592

W

مزدوجالكدية البيضاء

عمالة: أكادير  إدا م. الشاطئإقليم: الصويرةمدرسة القدس

وتنان
1752991502/09/15 28 02/09/15خديجة كينون 04849Vالمازيغيةأورير

مجموعة مدارس اولد 

بنرحمون المركزية

عمالة: مراكشمدرسة ابن حبوسعمالة: مراكش 853650116/09/83 237 31/05/84أقدمية 20 سنةمحجوبة بنعزوز 02496M)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة الشابيعمالة: مراكشمدرسة اولد مسعود 863868116/09/85 212 21/09/85إلتحاق بالزوجكمون صباح 02464C)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس اسعادة 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة 11 ينايرعمالة: مراكش 239272417/09/84 211 16/09/89أقدمية 20 سنةالكارم  م 02482X)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

جلل المركزية

عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكش 175238121/09/83 191 16/09/97أقدمية 20 سنةلفديلي سعيد 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة الزهرعمالة: مراكشمدرسة اولد مسعود 237330101/10/83 187 الراشدي جناح نور 

الدين
30/10/89أقدمية 20 سنة 02502U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

مجموعة مدارس البوصيري عمالة: مراكش

تاركة المركزية

عمالة: مراكش 689409116/09/78 187 16/09/93أقدمية 20 سنةالكتاوي أحمد 02514G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الترميديعمالة: مراكش 205360211/10/82 181 16/09/94أقدمية 20 سنةعلل  ايت حلي 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

انجيم المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكش 383236117/09/90 181 16/09/94أقدمية 20 سنةلهمام علي 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

مجموعة مدارس النخيل 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد اعمالة: مراكش 351033116/09/89 177 العلمي الدريسي لل 

حكيمة
16/09/93أقدمية 20 سنة 02460Y)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المصموديعمالة: مراكش 130738308/11/79 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعمر  سوهال 02515H)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة احمد النورعمالة: مراكشمدرسة الموقف 862000121/09/83 172 21/09/83أقدمية 20 سنةمباركة   الغيسي 02668Z مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

عثمان المركزية

مجموعة مدارس أبي موسى عمالة: مراكش

الشعري المركزية

عمالة: مراكش 175337121/09/83 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعبدالعزيز بنبلش 02578Bمزدوجسعادة

مجموعة مدارس واد 

الحجر المركزية

عمالة: مراكشمدرسة ابن عطية المراكشيعمالة: مراكش 61860227/01/95 167 16/09/95أقدمية 20 سنةجعواق لكبيرة 02488D)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة النسيمعمالة: مراكشمدرسة الخنساء 239369115/09/84 166 16/09/95أقدمية 20 سنةلكرام عبد الرحيم 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 1عمالة: مراكشمدرسة سكينة 956555516/09/80 166 16/09/87أقدمية 20 سنةسعاد زهدي 02498P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهب 697534116/09/80 164 16/09/95أقدمية 20 سنةأهواد عبد ا 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة دار السلطانعمالة: مراكش 175200417/09/84 163 16/09/98أقدمية 20 سنةادريس  القسيمي 02517Kمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أبي 

السباع المركزية

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكش

المراكشي

عمالة: مراكش 239428517/09/84 163 17/09/97أقدمية 20 سنةعبد الكريم النتفي 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أبي 

موسى الشعري 

عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 1عمالة: مراكش 63671216/09/95 162 16/09/96إلتحاق بالزوجفتيحة بنطيبي 02498P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة الترميديعمالة: مراكشمدرسة الرياض 863802116/09/85 162 02/09/16أقدمية 20 سنةالخباطي  سعيدة 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة الفردوسعمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكا 783906416/09/92 160 06/09/15إلتحاق بالزوجاكمو حبيبة 24229K)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 851965416/09/82 160 17/09/90أقدمية 20 سنةعباء فاتحة 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكش 239497117/09/84 158 29/09/01إلتحاق بالزوجةالبلري عبد الرزاق 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس دار 

باقة المركزية

عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديعمالة: مراكش 769903116/09/91 157 16/09/98أقدمية 20 سنةشخمان احمد 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليعمالة: مراكش 775818116/09/91 157 16/09/99أقدمية 12 سنةسميرة البحري 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 1عمالة: مراكش 269883416/09/85 154 16/09/97إلتحاق بالزوجةعبد الصادق لكتاتني 02498P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الرازيعمالة: مراكش 719506116/09/92 153 16/09/97إلتحاق بالزوجةحسن بلعادل 02461Z)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

مجموعة مدارس ابن الثير عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 258811216/09/85 152 06/09/01إلتحاق بالزوجةعبدالغني  جناح 02579Cمزدوجسعادة

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

مجموعة مدارس اولد جلل عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 833042622/11/93 151 06/09/99أقدمية 12 سنةعبد الصادق افقير 02825Vمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

عمالة: مراكشمدرسة اليرموكعمالة: مراكش 211151116/09/85 149 06/09/01إلتحاق بالزوجةعبدالجبار  الهطال 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اسعادة 

المركزية

إقليم: القنيطرةاولد انصرعمالة: مراكش 205106221/09/83 147 16/09/98أقدمية 20 سنةالحرار  بجنان 24620Kمزدوجسيدي الطيبي
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مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

مجموعة مدارس باب عمالة: مراكش

الطلس المركزية

عمالة: مراكش 211060116/09/85 147 16/09/98أقدمية 20 سنةأزدو م 02818Mمزدوجالويدان

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 258972316/09/85 147 16/09/98أقدمية 20 سنةمشواق عبد الخالق 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 338195316/09/88 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعتيقة بنور 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس 

الصفصافة المركزية

عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونعمالة: مراكش 380146217/09/90 147 16/09/98أقدمية 20 سنةحفيظة  انكيدي 24537Vمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسعمالة: مراكشمدرسة الخنساء 865235116/09/85 146 16/09/95أقدمية 20 سنةسانين أمينة 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس الشريفية عمالة: مراكشمدرسة العباسية

المركزية

عمالة: مراكش 89144116/09/95 145 16/09/11أقدمية 20 سنةلشهيبي خديجة 02555Bمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة الطبريعمالة: مراكشمدرسة المل 762104516/09/91 145 17/09/15أقدمية 20 سنةايت بنرامي نجيب 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الخلصعمالة: مراكش 1154887916/09/99 144 16/09/99إلتحاق بالزوجلبنى  بوهتيت 26372Pمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونعمالة: مراكش 1155013116/09/99 139 16/09/00إلتحاق بالزوجلمياء  رضى 24537Vمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الشعبة 

المركزية

مجموعة مدارس ابن الثير عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 60391116/09/94 137 همول مولي عبد 

الواحد
06/09/00إلتحاق بالزوجة 02579Cمزدوجسعادة

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

مجموعة مدارس ابن الثير عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1175177206/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجةهشام بوهضرة 02579Cمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أولد 

عكيل المركزية

مجموعة مدارس المرابطين عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1176837106/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجالحيماء  ابتسام 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس 

الصفصافة المركزية

مجموعة مدارس المرابطين عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1178181508/09/00 137 08/09/00إلتحاق بالزوجبشرى كمال السعدي 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس 

الصفصافة المركزية

عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونعمالة: مراكش 1178513708/09/00 137 08/09/00إلتحاق بالزوجهند  مورادي 24537Vمزدوجسعادة

مجموعة مدارس 

لخوادرة المركزية

مجموعة مدارس المرابطين عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1178734508/09/00 137 08/09/00إلتحاق بالزوجاخميسة سكار 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الرازيعمالة: مراكش 351234616/09/89 136 06/09/00إلتحاق بالزوجالشرايبي قعدود ثريا 02461Z)مزدوججليز )المقاطعة

مدرسة مولي رشيد 

-ذكور ـ

عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكش 378571217/09/90 133 28/09/95إلتحاق بالزوجامينة  لعنيبري 18417T)مزدوججليز )المقاطعة
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عمالة: مراكشمدرسة سيدي بن اسليمانعمالة: مراكشمدرسة العباسية 288636916/09/86 131 تبادلأقدمية 12 سنةالعسال عمر 16/09/11 02662T مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس لهنا عمالة: مراكشمدرسة الخنساء

المركزية

عمالة: مراكش 391346117/09/90 130 19/09/95أقدمية 20 سنةمحال نجاة 02564Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الحاج 

العربي المركزية

مجموعة مدارس المرابطين عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 744281316/09/93 130 16/10/01إلتحاق بالزوجسعاد  الطالعي 02569Sمزدوجسعادة

مدرسة سيدي بن 

اسليمان

عمالة: مراكشمدرسة العباسيةعمالة: مراكش 947984417/09/79 128 تبادلفاطمة القانون 09/10/09 24232Nمزدوجحربيل

مجموعة مدارس الباشا 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة رابعة العدويةعمالة: مراكش 1114755416/09/97 126 19/09/03إلتحاق بالزوجسميرة بومنقار 02462A)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس ثلثاء 

البور المركزية

مجموعة مدارس المرابطين عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1179673906/09/00 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةسعود فؤاد 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

مجموعة مدارس اسعادة عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 239250117/09/84 124 04/09/02إلتحاق بالزوجةجمال  العرييش 02572Vمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة بللعمالة: مراكشمدرسة ابن عاشر 377882317/09/90 124 17/09/95أقدمية 20 سنةنجاة ايت اعمارة 02670B مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة الكوثرعمالة: مراكشمدرسة عمر بن الخطاب 707627321/09/92 120 16/09/98أقدمية 20 سنةقلعي فاطمة 25266Mمزدوجسعادة

مجموعة مدارس 

السويهلة المركزية

مجموعة مدارس أولد عمالة: مراكش

بلعكيد المركزية

عمالة: مراكش 1153661616/09/99 120 18/09/03إلتحاق بالزوجاجنيحة  سناء 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس أبي 

السباع المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الكوثرعمالة: مراكش 1179318506/09/00 120 05/09/03إلتحاق بالزوجلغمير  سميرة 25266Mمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

مجموعة مدارس  البساتين عمالة: مراكش

أولد ابا مركزية

عمالة: مراكش 1265816819/09/02 120 05/09/03إلتحاق بالزوجرشيدة الفائز 02583Gمزدوجسعادة

مجموعة مدارس 

تسلطانت المركزية

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 1179996106/09/00 119 تبادلأقدمية 12 سنةوشام  ايمان نورة 30/09/03 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

مجموعة مدارس أولد عمالة: مراكش

بلعكيد المركزية

عمالة: مراكش 738972116/09/93 115 08/11/06إلتحاق بالزوجةالقرقوبي عبدالجليل 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 1عمالة: مراكشمدرسة الكوثر 749906116/09/93 115 تبادلأقدمية 12 سنةبشرى موادي 04/10/01 02498P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الشويطر المركزية

مجموعة مدارس الجامع عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 11547121016/09/99 115 01/10/05إلتحاق بالزوجالبريهي فاطمة 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس 

السويكية المركزية

مجموعة مدارس الجامع عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1367345307/09/04 109 07/09/04إلتحاق بالزوجدهبي مريم 02566Nمزدوجسعادة
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الطلب

تاريخ
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مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

مجموعة مدارس أولد عمالة: مراكش

بلعكيد المركزية

عمالة: مراكش 354776316/09/89 106 07/09/05إلتحاق بالزوجبيشو زهراء 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

عمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكشعمالة: مراكشمدرسة الترميدي 383980117/09/90 106 تبادلأقدمية 12 سنةنعيمة  بهاج 24/11/00 25670B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاعمالة: مراكشمدرسة سيد الزوين 1180781106/09/00 105 06/09/00إلتحاق بالزوجةعادل مالكي 02740Cمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكشمدرسة أبوفراس 833094103/01/94 102 04/02/02إلتحاق بالزوجمينة  خرو 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

مجموعة مدارس  البساتين عمالة: مراكش

أولد ابا مركزية

عمالة: مراكش 1173067206/09/00 101 12/10/06إلتحاق بالزوجحنان  بنباه 02583Gمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليعمالة: مراكشمدرسة المنهل 1175291106/09/00 99 01/09/11إلتحاق بالزوجسميرة  شطابي 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس تسلطانت عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعود

المركزية

عمالة: مراكش 1266367104/09/02 97 تبادلأقدمية 12 سنةالمساوي سميرة 07/10/05 02562Jمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس بوعزة 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المنهلعمالة: مراكش 1119117616/09/98 95 05/09/07إلتحاق بالزوجآسيا حميموش 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

مجموعة مدارس اسعادة عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1236333414/09/01 95 05/09/07إلتحاق بالزوجالحو زاهرة 02572Vمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 1155490416/09/99 93 06/09/06إلتحاق بالزوجعلل نادية 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس سيد الشيخ عمالة: مراكشمدرسة المشكاة

المركزية

عمالة: مراكش 1179923406/09/00 92 07/09/04إلتحاق بالزوجخديجة اصبارن 02523Sمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

مجموعة مدارس اسعادة عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 12339561014/09/01 89 07/10/08إلتحاق بالزوجايمان العافي 02572Vمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أيت 

كوفي المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 1307547105/09/03 87 07/03/09إلتحاق بالزوجليلى كريم 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس حيان عمالة: مراكشمدرسة العزوزية

المركزية

عمالة: مراكش 1238270106/09/01 86 16/10/07مفتوح مولي عبد ا 02788Eمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس بوعزة 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الجبل الخضرعمالة: مراكش 851351116/09/82 83 05/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة الجكوني 02693B مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس سيد الشيخ عمالة: مراكشمدرسة المشكاة

المركزية

عمالة: مراكش 1046184616/09/96 79 07/09/05إلتحاق بالزوجليلى  منان 02523Sمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 1154860116/09/99 78 23/09/10إلتحاق بالزوجإلهام برقي 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 1234715106/09/01 77 02/09/10إلتحاق بالزوجسناء باسيدي 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس 

تسلطانت المركزية

عمالة: مراكشمدرسة سيدي جابرعمالة: مراكش 1119993316/09/98 72 16/09/11إلتحاق بالزوجثورية صابري 02657M مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

علوش المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المنهلعمالة: مراكش 1157858616/09/99 72 05/09/11إلتحاق بالزوجفريدة زيهري 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس 

السويكية المركزية

مجموعة مدارس الحاج عمالة: مراكش

العربي المركزية

عمالة: مراكش 1234022906/09/01 72 05/10/11إلتحاق بالزوجسميرة أهوك 02526Vمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس بوعزة 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 1046645516/09/96 71 05/09/11إلتحاق بالزوجهند الرفيقي 02748Lمزدوجحربيل

عمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكشعمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخ 1235838206/09/01 70 تبادلحبيبة الشهباوي 10/07/09 25670B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

مجموعة مدارس ابن النفيس عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1307241805/09/03 70 05/10/11إلتحاق بالزوجفاطمة كوشك 02522Rمزدوجالسويهلة

عمالة: مراكشمدرسة الطبريعمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالك 60312716/09/94 68 العماري مولي 

ادريس
تبادلإلتحاق بالزوجة 06/09/17 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المنهلعمالة: مراكش 1236023306/09/01 68 05/10/11إلتحاق بالزوجالبغدوسي  نجاة 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

عمالة: مراكشمدرسة ابن خلدونعمالة: مراكشمدرسة 20 غشت 89153216/09/95 67 22/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة لعميم 02713Y سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 1235695114/09/01 67 02/09/14إلتحاق بالزوجالذهبي حنان 26726Zمزدوجحربيل

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 1264351618/09/02 65 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء بلخالفي 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس ابن النفيس عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدم

المركزية

عمالة: مراكش 1264866918/09/02 65 06/09/17إلتحاق بالزوجبوجداين فوزية 02522Rمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

مجموعة مدارس أولد عكيل عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1178533906/09/00 63 05/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة مودع 02544Pمزدوجالوداية

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

مجموعة مدارس ابن النفيس عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1306277805/09/03 63 04/09/12إلتحاق بالزوجبشرى بو الخير 02522Rمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

مجموعة مدارس سيد الشيخ عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1237673206/09/01 61 04/09/12إلتحاق بالزوجنادية جلول 02523Sمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس ايت بل 

وسعيد المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 1236306214/09/01 60 03/09/13إلتحاق بالزوجنفيسة الحسني 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

الصفصافة المركزية

مجموعة مدارس الحاج عمالة: مراكش

العربي المركزية

عمالة: مراكش 1237586906/09/01 59 06/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم إصلح 02526Vمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

عمالة: مراكش 1267375404/09/02 59 03/09/13إلتحاق بالزوجغيثة استفلن 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس السويهلة عمالة: مراكشمدرسة أم الفضل

المركزية

عمالة: مراكش 1177436506/09/00 57 02/09/14إلتحاق بالزوجفضمة ادموسى 02520Nمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس الحركات عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراوي

المركزية

عمالة: مراكش 1114657116/09/97 56 29/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة ايت حمو 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

مجموعة مدارس لخوادرة عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1401584206/09/06 56 04/09/12إلتحاق بالزوجباكي مريم 02540Kمزدوجالوداية

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

مجموعة مدارس الحاج عمالة: مراكش

العربي المركزية

عمالة: مراكش 1235560914/09/01 55 02/09/14إلتحاق بالزوجسهام الشقوري 02526Vمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس 

السويهلة المركزية

عمالة: مراكشمدرسة النبعاثعمالة: مراكش 258813316/09/85 52 22/09/14إلتحاق بالزوجةالعربي بوقنيطر 02730S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكشمدرسة المشكاة 1156128316/09/99 51 02/09/10إلتحاق بالزوجوردية عبد المنعم 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مجموعة مدارس الحاج عمالة: مراكش

العربي المركزية

عمالة: مراكش 1548464827/11/08 51 04/09/12إلتحاق بالزوجليلى  ولي الدين 02526Vمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس النور 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيعمالة: مراكش 1368045807/09/04 50 02/09/14إلتحاق بالزوجهند ابالي 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة 

المركزية

مجموعة مدارس السويهلة عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 61139316/09/94 49 02/11/15إلتحاق بالزوجةعبد الكريم بوعابد 02520Nمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

مجموعة مدارس تسلطانت عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 10496071016/09/96 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةرضوان المراسي 02562Jمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المشورعمالة: مراكش 1114684716/09/97 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةكمال اقيش 02456U المشور-القصبة

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

مجموعة مدارس تسلطانت عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1119915416/09/98 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةكمال خرازي 02562Jمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الوئامعمالة: مراكش 11199341016/09/98 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةهشام عنزاوي 19831Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

مجموعة مدارس أيت داود عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 11753881006/09/00 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد الهادي الداودي 02596

W

مزدوجاكفاي

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المنهلعمالة: مراكش 1119984116/09/98 48 02/09/16إلتحاق بالزوجعائشة فقير 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد 

عثمان المركزية

مجموعة مدارس سيد الشيخ عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 378385517/09/90 46 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف العشوب 02523Sمزدوجالسويهلة

عمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالكعمالة: مراكشمدرسة الطبري 12373901006/09/01 46 تبادلحسانات رشيد 06/09/17 02659P مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبعمالة: مراكش 1173059111/09/00 45 06/09/12إلتحاق بالزوجبوخلفة زهور 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس دار 

باقة المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 1266224308/09/02 45 29/09/16إلتحاق بالزوجةخالد المغراني 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس اولد 

انجيم المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1266697404/09/02 45 04/09/12إلتحاق بالزوجفقير غزلن 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد 

انجيم المركزية

عمالة: مراكشمدرسة المنهلعمالة: مراكش 1368419207/09/04 45 04/09/12إلتحاق بالزوجهاجر بوعياد 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 1267870504/09/02 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةلكرو زهير 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس 

لهبيشات المركزية

مجموعة مدارس ملوان عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 14043401005/09/02 44 02/09/16إلتحاق بالزوجمليكة البصيلة 02528Xمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

مجموعة مدارس ملوان عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1175235906/09/00 43 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية بن عدي 02528Xمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس 

لهبيشات المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 1267770212/09/02 43 02/09/16إلتحاق بالزوجكرداس سهام 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس 

الصفصافة المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

عمالة: مراكش 1173231306/09/00 42 02/09/16إلتحاق بالزوجةقاسم اعريبي 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس ملوان عمالة: مراكشمدرسة المشكاة

المركزية

عمالة: مراكش 1265679204/09/02 40 07/11/16إلتحاق بالزوجخولة الزدي 02528Xمزدوجالسويهلة

عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكش 239376317/09/84 36 تبادلمصطفى ريحان 06/09/17 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

عمالة: مراكشمدرسة الترميديعمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكش 1122024116/09/98 36 تبادلفاطنة لكميري 06/09/17 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس الحرمل عمالة: مراكش

واعزو المركزية

عمالة: مراكش 1401575106/09/06 35 02/09/16إلتحاق بالزوجبديعة المرابط 02749Mمزدوجحربيل

مدرسة عبد السلم 

جبران 1

عمالة: مراكشمدرسة الكوثرعمالة: مراكش 1306257106/09/03 34 تبادلإلتحاق بالزوجبوجنان سناء 06/09/17 25266Mمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

عمالة: مراكش 12348351006/09/01 31 02/09/14إلتحاق بالزوجبن عقة عائشة 22135Jمزدوجحربيل

654



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

عمالة: مراكشمدرسة الفداءعمالة: مراكش 1406228105/09/08 31 02/09/16إلتحاق بالزوجأفقير حنان 02728P سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبعمالة: مراكشمدرسة العزوزية 1406060212/02/08 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةأزرعي إدريس 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة سكينةعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 1548876302/09/09 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةوهيب م 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

عمالة: مراكشمدرسة ابن أبي صفرةعمالة: مراكش 1580008102/09/10 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبلمعلم  لطيفة 02683R مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس الحرمل عمالة: مراكش

واعزو المركزية

عمالة: مراكش 89815316/09/95 17 02/09/16إلتحاق بالزوجةطارق بن زهرة 02749Mمزدوجحربيل

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

علوش المركزية

عمالة: مراكش 1400186907/09/05 16 02/09/16إلتحاق بالزوجسعادة كرجوم 02536Fمزدوجالوداية

عمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخعمالة: مراكشمدرسة المام مسلم 62217404/10/94 14 تبادلعبد النبي أمينة 02/09/16 25027C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أبي السباع عمالة: مراكشمدرسة النسيم

المركزية

عمالة: مراكش 1719716102/09/14 14 06/09/17إلتحاق بالزوجايت باجا رقية 02532Bالمازيغيةالوداية

عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 240334101/10/83 233 17/09/84أقدمية 20 سنةالعلمي لمين 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة عائشة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةالنواجي المركزية 174607221/09/83 227 16/09/88أقدمية 20 سنةم الصردي 02459X)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة الرياضإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 176905119/09/83 215 16/09/91أقدمية 20 سنةم نادي 21478V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أبي موسى إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية

الشعري المركزية

عمالة: مراكش 211376216/09/85 199 16/09/91أقدمية 20 سنةم عيمارة 02578Bمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: الرحامنةلحليوات المركزية 315604116/09/87 193 16/09/92أقدمية 20 سنةعبد المجيد الزايزي 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة الندلسإقليم: الرحامنةالفقراء المركزية 239431717/09/84 185 مولي الهادي 

الخطيب الرحالي
16/09/94أقدمية 20 سنة 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية 270667216/09/86 185 16/09/95أقدمية 20 سنةلحسن أزربوع 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنةدار همض المركزية 56496116/09/94 181 16/09/94أقدمية 20 سنةعبدالهادي لبصيري 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة القاضي عياضإقليم: الرحامنةالفقراء المركزية 213522216/09/85 181 16/09/94أقدمية 20 سنةم السماع 02680M مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: مراكشمدرسة مولي رشيد -ذكور ـإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 377894117/09/90 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الكبير ايت اعل 02679L مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: اليوسفيةالفتحإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 57101116/09/94 169 16/09/97أقدمية 20 سنةالكبير الزداك 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنونإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 741859116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعلبي م 07723U)مزدوجبوزنيقة )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابن طفيلإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 743572116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعسيلي المصطفى 18679C)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الرحامنةلحليوات المركزية 740558716/09/93 160 16/09/96إلتحاق بالزوجةيوسف الحمدي 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 7242601016/09/92 159 08/11/99أقدمية 12 سنةم ضياء الدين 02739Bمزدوجتسلطانت

اولد حسون حمري 

المركزية

إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: الرحامنة 1046795116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم فطري 18172B)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة الحاج احمد الديوريإقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزية 1049594116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةبومهدي علي 08760

W

مزدوجابن جرير )البلدية(

مجموعة مدارس تامسنة إقليم: الرحامنةالبطمة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 288372816/09/86 155 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد العزيز المودن 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة الموقفإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 57755216/09/94 153 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد الرحيم لمنظم 02675G مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزيةإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 89548116/09/95 151 06/09/00أقدمية 12 سنةالحسين ايت بتسقيل 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 378242117/09/90 151 06/09/02أقدمية 12 سنةعزالدين صبير 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس الحركات إقليم: الرحامنةالزيود المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 720979216/09/92 151 العربي ايت 

العرعوري
16/09/99أقدمية 12 سنة 02565Mمزدوجتسلطانت

إقليم: الرحامنةمدرسة الحاج احمد الديوريإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 1047971116/09/96 151 16/09/98أقدمية 20 سنةفاطمة بوالدية 08760

W

مزدوجابن جرير )البلدية(

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 1122571416/09/98 151 16/09/99أقدمية 12 سنةرشيد لعروية 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الرحامنةالشراردة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 706903316/09/92 149 13/09/01أقدمية 12 سنةالمصطفئ بنتاعو 02739Bمزدوجتسلطانت

إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديق 270546116/09/86 148 16/09/93أقدمية 20 سنةبوزيد  حيتون 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية
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إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزيةإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 55625116/09/94 147 06/09/00أقدمية 12 سنةالمصطفى ايت اعريبة 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1049341516/09/96 147 06/09/00أقدمية 12 سنةرشيد ساعد 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: مديونةابن حزمإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1118943116/09/98 147 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد الكريم ميلودي 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية

تمارة
1113614116/09/97 145 06/09/00أقدمية 12 سنةم الصياد 23104Mمزدوجمرس الخير

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزيةإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 1114706116/09/97 145 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد العزيز العزقلني 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 1118756116/09/98 145 16/09/00أقدمية 12 سنةسعيدة ليبوركي 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الرحامنةالبطمة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 60688316/09/94 143 عبد الصادق روحي 

سرحان
16/09/02أقدمية 12 سنة 02755Uمزدوجحربيل

مجموعة مدارس المية إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 62612916/09/95 141 02/09/02أقدمية 12 سنةم عمراوي 02816Kمزدوجالويدان

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1120035216/09/98 141 16/09/99أقدمية 12 سنةثورية الكموني 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزية 1118889116/09/98 140 16/09/00إلتحاق بالزوجةلمراني هشام 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: الرحامنةالزيود المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 892911016/09/95 139 04/09/03أقدمية 12 سنةالسعيد عريبنوس 02603Dمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 89481816/09/95 139 16/09/01أقدمية 12 سنةعبد العزيز الماطي 02807Aمزدوجالويدان

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الرحامنةالطلوح المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 737995716/09/93 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد الواحد الحقيقي 02532Bمزدوجالوداية

عمالة: مراكشمدرسة الزيتونإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 749173416/09/93 139 16/09/02إلتحاق بالزوجةم أبو العزم 02471K)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 1113771516/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةزيتوني الصالحي 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1173181306/09/00 139 04/09/01أقدمية 12 سنةم نبيل أجناو 02825Vمزدوجأولد حسون

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1236896406/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةهشام االتاقي 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية
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عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 1119928116/09/98 138 06/09/00إلتحاق بالزوجةهشام محاسين 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1114579116/09/97 137 16/09/00إلتحاق بالزوجةعمر نبيه 02564Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: الرحامنةالبطمة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 737963116/09/93 136 16/09/02إلتحاق بالزوجةبلحاج محماد 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1050134316/09/96 136 06/09/00إلتحاق بالزوجةبوسف الصلحاوي 02555Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ابن النفيس إقليم: الرحامنةالبطمة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 58528116/09/94 135 16/09/02إلتحاق بالزوجةالمفضل الزغاري 02522Rمزدوجالسويهلة

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 1046469216/09/96 133 06/09/01أقدمية 12 سنةعبدالرحمان درجي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الرحامنةالطلوح المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1114709716/09/97 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد العزيز الكوم 02807Aمزدوجالويدان

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 11199631016/09/98 133 06/09/02أقدمية 12 سنةم الكموني 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1155092116/09/99 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالدريسي لمجيد 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1174290106/09/00 133 06/09/02أقدمية 12 سنةعادل بوليحة 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الرحامنةلمحرة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1180129606/09/00 133 06/09/02أقدمية 12 سنةعبد العظيم سطور 02755Uمزدوجحربيل

الشهيد علل بن إقليم: الرحامنةعكرمة المركزية

عبدا-الزاهرية

إقليم: الحوز 1181412606/09/00 133 06/09/02أقدمية 12 سنةعبدالحميد تميم 03776Dمزدوجتمصلوحت

إقليم: الرحامنة مدرسة الصخور المختلطةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 1264237104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةبسام هشام 08776Nمزدوجصخور الرحامنة

إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 1265232104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةشمسي خليل 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1181349206/09/00 132 06/09/01إلتحاق بالزوجةعصام طبيش 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1047430516/09/96 129 16/09/01أقدمية 12 سنةيوسف الوهابي 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 1114839316/09/97 129 16/09/02أقدمية 12 سنةسعيد زروال 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الزاوية المحمودية 

المركزية

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الرحامنة

المركزية

عمالة: مراكش 1119940716/09/98 129 03/09/04أقدمية 12 سنةاسماعيل خروبي 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 1155113116/09/99 129 06/09/01أقدمية 12 سنةسميرة المنسوم 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة سيدي حمزةإقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية 64410716/09/95 128 05/09/03إلتحاق بالزوجةالمصطفى لمبراس 02671C مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1157723316/09/99 128 15/09/02إلتحاق بالزوجةسمير إسماعيل 02555Bمزدوجتسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد اإقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية 11750021006/09/00 128 16/09/02إلتحاق بالزوجةنورالدين علوي 02714Z سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: الرحامنةالبطمة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 91675116/09/95 127 15/09/02إلتحاق بالزوجةبراهيم البرج 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1047933416/09/96 127 05/09/03أقدمية 12 سنةم بوكطاية 02825Vمزدوجأولد حسون

إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 1238479214/09/01 127 06/09/03أقدمية 12 سنةم مهادى 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 1267169118/09/02 127 05/09/03أقدمية 12 سنةم هيدور 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1268459104/09/02 126 04/09/02إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف مستريح 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية

بنرحمون المركزية

عمالة: مراكش 1235123414/09/01 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةهشام بوعتو 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس تازاكورت إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1238266114/09/01 125 04/09/02إلتحاق بالزوجةهشام مديح 02585Jمزدوجسعادة

إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 1264550104/09/02 125 04/09/02إلتحاق بالزوجبهيجة بنرحال 09261Rمزدوجسيدي علي لبراحلة

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1305686305/09/03 125 05/09/03أقدمية 12 سنةابراهيم اقلعود 02825Vمزدوجأولد حسون

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعياد

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 393932116/09/92 124 16/09/96أقدمية 20 سنةفتيحة عياط 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة المسيرة 

الخضراء

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنة

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 724947116/09/92 124 16/09/98أقدمية 20 سنةعائشة رامي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة السلطان مولي إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية

اسماعيل

عمالة: مراكش 1233863115/09/01 124 04/09/02إلتحاق بالزوجةرشيد أبوالسيف 26067Hمزدوجحربيل
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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مجموعة مدارس تازاكورت إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1236274114/09/01 124 04/09/02إلتحاق بالزوجةأشرف الهاني 02585Jمزدوجسعادة

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 1155108416/09/99 123 15/09/02أقدمية 12 سنةنجية لحميني 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1269243604/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةحكيمة غيات 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 1047641716/09/96 121 16/09/04أقدمية 12 سنةياتين الحسين 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

اولد حسون حمري 

المركزية

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنة 1114834616/09/97 121 07/09/05أقدمية 12 سنةعبدالصمد احموت 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية 1174285106/09/00 121 06/09/03أقدمية 12 سنةفؤاد بولقشور 07365Eمزدوجأولد بورحمون

اولد حسون حمري 

المركزية

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنة 1123475716/09/98 119 07/09/05أقدمية 12 سنةسميرة بوشقور 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

ايت مو سى واحماد 

المركزية

إقليم: اليوسفيةالفواراتإقليم: الرحامنة 1236343214/09/01 119 05/09/03إلتحاق بالزوجةاحمد الحور 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: النواصرم. الشيخ العايديإقليم: الرحامنةمدرسة العرفان 717963116/09/92 118 16/09/97إلتحاق بالزوجةحسن مـعـــتــرف 18205M)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1177595511/09/00 117 07/09/04أقدمية 12 سنةمصطفى لقراري 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1180806511/09/00 117 07/09/04أقدمية 12 سنةرضوان جديري 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 1239493206/09/01 117 07/09/04أقدمية 12 سنةعبد الرحيم الصوفي 07641Eمزدوجكطاية

إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 1265199104/09/02 117 07/09/04أقدمية 12 سنةشعطيط عبد الرحيم 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: الرحامنةإدريس الميإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 1268679418/09/02 117 03/09/03أقدمية 12 سنةنادية ناجد 08757T)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 1268217704/09/02 115 13/02/04أقدمية 12 سنةنعيمة ملوك 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 1269880704/09/02 115 20/09/04أقدمية 12 سنةمنير زغلول 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة السلطان مولي إقليم: الرحامنةسكورة المركزية

اسماعيل

عمالة: مراكش 1307556205/09/03 115 05/09/03إلتحاق بالزوجةصلح الدين القتوري 26067Hمزدوجحربيل
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الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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عمالة: مراكشمدرسة احمد النورإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 1178618206/09/00 114 17/10/05إلتحاق بالزوجنجاة ولد الشواطة 02668Z مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةالبطمة المركزية

بنرحمون المركزية

عمالة: مراكش 1049426716/09/96 113 03/09/04إلتحاق بالزوجةعمر عالوى 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1180764506/09/00 113 25/10/04أقدمية 12 سنةبشرى مانح 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريج

زياد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
64056116/09/95 110 13/09/00أقدمية 12 سنةخليل البوعيشي 01695S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

اولد حسون حمري 

المركزية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنة

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1154805716/09/99 109 07/09/05أقدمية 12 سنةيوسف حيداوي 02828Yمزدوجأولد حسون

إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 1177616211/09/00 109 07/09/05أقدمية 12 سنةليا رضوان 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد حسون حمري 

المركزية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنة

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 1179573206/09/00 109 07/09/04إلتحاق بالزوجنجلء رزوق 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1367475107/09/04 109 07/09/04إلتحاق بالزوجةمصطفى الحديوي 02555Bمزدوجتسلطانت

مدرسة الحسن بن عمر 

الزهراوي

المدرسة البتدائية أبي إقليم: الرحامنة

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1113887416/09/97 108 16/09/99أقدمية 12 سنةوهيبة هشماني 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

اولد عامر لمحرة 

المركزية

مجموعة مدارس ابن بطوطة إقليم: الرحامنة

المركزية

عمالة: مراكش 1174207811/09/00 107 06/09/04أقدمية 12 سنةعادل بنزطاط 02548Uمزدوجالوداية

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 1367314107/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةفاضمة بوتسموت 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 1367441407/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةزينب العزاوي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1368320407/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةسناء الغرسي 02828Yمزدوجأولد حسون

إقليم: الرحامنةمدرسة اولد مسعودإقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية 1267992104/09/02 106 07/09/05إلتحاق بالزوجةسمير لطرش 09093H سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 1155094216/09/99 103 14/10/05إلتحاق بالزوجةعبد الصادق برامي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد حسون حمري 

المركزية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنة

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 1048371216/09/96 102 07/09/05إلتحاق بالزوجخديجة العراقي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

الصوالح بن حمادي 

المركزية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنة

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 1235483217/09/01 102 07/09/05إلتحاق بالزوجابتسام شادلي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية
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جماعة التعيين

إقليم: الرحامنةمدرسة ابن طفيلإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 1155093216/09/99 101 07/09/05إلتحاق بالزوجةابراهيم بالة 18679C)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 1263295604/09/02 101 20/10/10 ربيع أبو الها ب 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1234314206/09/01 100 07/09/05إلتحاق بالزوجةعبدالرحيم امشغال 02572Vمزدوجسعادة

عمالة: مراكشمدرسة الميرة للأمينةإقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية 1239515814/09/01 100 07/09/06إلتحاق بالزوجحميلة سويدي 02694C مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 1367428507/09/04 99 12/10/06أقدمية 12 سنةالسباقي ليلى 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 1399372107/09/05 99 07/09/05أقدمية 12 سنةهند بن الشامخ 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 1308548305/09/03 97 06/09/10نور الدين ترابي 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: الرباطفاطمة الزهراءإقليم: الرحامنةلحليوات المركزية 1265977104/09/02 96 19/11/09إلتحاق بالزوجكريمة الهميز 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 1367796307/09/04 96 18/10/06إلتحاق بالزوجةهشام معاد 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 1238267106/09/01 95  الماديلي عاطف 

يوسف

04/09/07 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 1235960206/09/01 93 16/09/06إلتحاق بالزوجالعمري حسناء 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 1406063112/02/08 93 12/02/08الزاكي مولي سليمان 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجرإقليم: الرحامنةالظهور المركزية

البرنوصي
1269930119/09/02 91 02/09/09رضوان زرقاوي 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الرحامنةالنواجي المركزية 1172876106/09/00 89 20/09/10إلتحاق بالزوجابو طالب غزلن 02748Lمزدوجحربيل

اولد عامر تيزمارين إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1266746118/09/02 89 02/09/10العربي فتحي 09296Dمزدوجأولد عامر تزمرين

عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية 1269343104/09/02 88 05/09/11إلتحاق بالزوجنجية صادق 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 1269193118/09/02 87 05/09/08بوشعيب راوي 09279Kمزدوجلبريكيين
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 1307841105/09/03 87 18/10/10عصام مرزاق 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1239679206/09/01 85 04/09/12كمال توفيق 09281Mمزدوجلبريكيين

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: الرحامنةلهللت المركزية

الدروة

إقليم: برشيد 1267300104/09/02 85 04/09/08ابراهيم ادكامومن 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

اولد عامر تيزمارين إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1367701107/09/04 83 02/09/10بشرى الزهيري 09296Dمزدوجأولد عامر تزمرين

مدرسة المسيرة 

الخضراء

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنة 1052853316/09/97 82 02/09/14حياة الكركوري 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 1400734107/09/05 81 05/09/08فوزية عمراني 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

الصوالح بن حمادي 

المركزية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنة 1305996505/09/03 79 07/09/12بلعيشى يونس 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 1400674307/09/05 79 06/09/10إيمان مستاوي 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: النواصرم. م القريإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1401091107/09/05 79 07/09/10اسماء زكرياء 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة السعديينإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 1404100105/09/02 79 03/09/13إلتحاق بالزوجربيعة الغزاوي 02691Z مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الرحامنةمدرسة النواجيإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 258479116/09/85 77 11/11/09سعيد خليخل 09258M)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 1307198105/09/03 77 07/10/11سناء فغالي 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةدار همض المركزية 1400847207/09/05 77 18/09/09دنيا الرامي 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 1549768701/01/10 77 01/01/10عائشة بوتول 12161Tمزدوجأولد عزوز

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعياد

الحسني
1154612116/09/99 76 06/09/17سفيان العسري 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية

عمر المركزية

عمالة: مراكش 1265239404/09/02 75 06/09/17هند شركي 02612Nمزدوجأيت ايمور

إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 1308159105/09/03 75 05/09/08عبداله  وقيدة 09261Rمزدوجسيدي علي لبراحلة
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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للتعيين
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ت.التعيين 
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إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 1308613105/09/03 75 05/09/08زازا صفية 09261Rمزدوجسيدي علي لبراحلة

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1399641207/09/05 75 05/09/11سهام شخمان 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 1305583705/09/03 73 02/09/10سعيد افيلل 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزيةإقليم: الرحامنةمدرسة الصخور 1155097116/09/99 72 06/09/17مصطفى الكجدالي 09204Dمزدوجسكورة الحدرة

إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية 1235397106/09/01 71 06/09/15المصطفى بور 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 1368594707/09/04 71 02/09/10نورة خاضري 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 1154781316/09/99 70 02/09/16إلتحاق بالزوجةمحسن بوهـية 02731T سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 1238514206/09/01 70 02/09/15إلتحاق بالزوجةفؤاد محيي الدين 19831Eمزدوجتسلطانت

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 1239539206/09/01 69 03/09/13م تابري 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 1405720911/02/08 69 03/09/13سعيد الزروالي 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 163619116/09/82 67 عبد اللطيف جاي 

مساعد

16/09/12 09240Tمزدوجصخور الرحامنة

اولد حسون حمري 

المركزية

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنة 1269545904/09/02 67 23/09/10أنوار صدقي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 1367319207/09/04 67 سنــــــــــــــــاء 

بوزكيف

18/10/10 09279Kمزدوجلبريكيين

إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 1404116105/09/02 67 06/09/17م الوافي 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية 1236010106/09/01 65 06/09/17عبد الرحيم الزرق 09315Zمزدوجبوشان

إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 1549102402/09/09 65 11/10/11لفقيهي الحسن 14513Zمزدوجكيسر

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1237353114/09/01 63 14/09/12حياة حوزي 09279Kمزدوجلبريكيين
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 1266916504/09/02 63 04/09/12حياة حشاد 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 1401048507/09/05 63 05/09/11حسناء تحبوسين 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 1399122307/09/05 62 02/09/15إلتحاق بالزوجليلى آيت الحاج 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 1048695116/09/96 61 06/09/17م الباردي 09156Bمزدوجالجعيدات

إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 1179305106/09/00 61 05/09/11قبيح رضوان 07811Pمزدوجعين تيزغة

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية

الحسني
1269724104/09/02 61 05/09/11توفيق م 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: النواصرم. م القريإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1400944107/09/05 61 07/09/11يونس سلكي 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية 1406421105/09/08 61 مولي يوسف 

بلعمري

05/09/11 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية 1267828704/09/02 59 09/09/15وفاء البرار 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعياد

الحسني
1400763107/09/05 58 06/09/17سميرة أبلوش 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

الصوالح بن حمادي 

المركزية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنة

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 1404726305/09/07 58 12/09/14إلتحاق بالزوج فتيحةاليوسفي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 1400895107/09/05 57 04/09/12جهان الصبان 09279Kمزدوجلبريكيين

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1401781206/09/06 57 04/09/12إلتحاق بالزوجلمياء   حنول 02562Jمزدوجتسلطانت

الزاوية الموجيبية 

المركزية

إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: الرحامنة 1265755504/09/02 56 02/09/16البيض  عباس 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: الرحامنةمدرسة النواجي 1401242701/01/06 56 21/10/16مريم الرضى 09047Hمزدوجأولد يعقوب

إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 1549285202/09/09 55 05/09/11يامنة صوبي 09281Mمزدوجلبريكيين

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية

تمارة
1549707401/01/10 55 05/09/11عبد الواحد سرستو 01350Sمزدوجصباح

665



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية 1549723201/01/10 55 04/09/12إلتحاق بالزوجأبو فارس الزيتونية 09104Vمزدوجانزالت لعظم

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 1155099116/09/99 53 06/09/17المساوي أحمد 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنين 1399209107/09/05 52 14/09/15فاطمة الزهراء عمار 02847Uمزدوجأيت هادي

مجموعة مدارس باب إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية

الطلس المركزية

عمالة: مراكش 1264424104/09/02 51 02/09/15إلتحاق بالزوجةوديع بنعزوز 02818Mمزدوجالويدان

عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 1550544101/01/10 49 02/09/14إلتحاق بالزوجصباح حبو 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 1583036105/09/11 49 02/09/13عبد الصمد بلغنضور 09088Cمزدوجالجبيلت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية

العياشي المركزية

عمالة: مراكش 1400476507/09/05 48 06/09/16إلتحاق بالزوجةلشهب عبدالعالي 02767Gمزدوجالمنابهة

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 1581238202/09/10 48 04/09/12إلتحاق بالزوجعزيزة موزين 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد عبو بن جرير 

المركزية

إقليم: سطاتمركزية اولد التاوتيإقليم: الرحامنة 1580195202/09/10 47 04/09/12ظلل  بوسيف 14602

W

مزدوجاولد سعيد

إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 1580267602/09/10 47 04/09/12ندى شيكول 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1580532102/09/10 47 04/09/12الخيراني سعيد 09279Kمزدوجلبريكيين

إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزية 1235812906/09/01 45 06/09/17ضريف حسن 09088Cمزدوجالجبيلت

عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 1400950107/09/05 44 10/10/17إلتحاق بالزوجالزهرة صارا 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1580349102/09/10 44 06/09/16الحميدي يوسف 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

اولد عبو بن جرير 

المركزية

عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: الرحامنة 1583573505/09/11 44 02/09/16خلود المتوي 01745

W

مزدوجبني يخلف

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية

تمارة
1681097101/01/12 44 02/09/14العاريفي م 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الرحامنةالفقراء المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1154873116/09/99 43 02/09/16إلتحاق بالزوجةعصام  الوادي 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: مراكشمدرسة المنهلإقليم: الرحامنةمدرسة العرفان 1173287206/09/00 43 02/09/16إلتحاق بالزوجفوزية بلغنضور 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 1583393305/09/11 43 02/09/15عزيز الدريسي 09265Vمزدوجأولد حسون حمري

ايت مو سى واحماد 

المركزية

إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: الرحامنة 1681330201/01/12 43 03/11/15عبدالواحد خرازي 08107Lمزدوجسيدي اسماعيل

عمالة: مراكشمدرسة المنهلإقليم: الرحامنةمدرسة العرفان 1180547806/09/00 42 02/09/16إلتحاق بالزوجأمال نايفي 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

اولد خليفة جحيفة 

المركزية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: الرحامنة

السعدية

إقليم: برشيد 1681598504/09/12 42 11/09/14حنان عبد الدين 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الرحامنةبوشان المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1583979405/09/11 41 03/09/13إلتحاق بالزوجأمال هللي 02825Vمزدوجأولد حسون

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1582756105/09/11 40 07/09/16 مريم ايت واحي 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

إقليم: الرحامنة مدرسة الصخور المختلطةإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية 1583619805/09/11 40 02/09/16العمري يوسف 08776Nمزدوجصخور الرحامنة

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الرحامنةالشراردة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 11794381006/09/00 39 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الله معقاق 02602Cمزدوجاكفاي

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 1584708103/09/11 39 03/09/13وفاء رجيب 09279Kمزدوجلبريكيين

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

الحسني
1680801101/01/12 39 03/09/13إلتحاق بالزوجةأبولكمار عبد الحق 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: برشيدمركزية علي بن ابي طالبإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 16814311001/01/12 39 03/09/13نصير خالد 14068R)مزدوجاولد عبو )البلدية

إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 1580309702/09/10 38 02/09/15إلتحاق بالزوجسناء الدفوف 14613Hمزدوجلحوازة

إقليم: اليوسفيةالوحدةإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 1682862704/09/12 38 02/09/14إلتحاق بالزوجالخلفاوي ليلة 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 1400105407/09/05 37 02/09/16إلتحاق بالزوجهدى الزينبي 03327Rمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1406944205/09/08 37 06/09/17إلتحاق بالزوجالناصري بهيجة 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1682166704/09/12 37 02/09/15بنصبيح  سمية 02587Lمزدوجسيدي الزوين
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

اولد عبو بن جرير 

المركزية

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: الرحامنة 1581320602/09/10 36 02/09/14يونس وعنان 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

عمالة: مراكش مدرسة المام السهيليإقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية 1550851201/01/10 35 01/10/15إلتحاق بالزوجيايا متليني 02720F سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1683460104/09/12 35 02/09/14إلتحاق بالزوجاراوي لبنى 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

إقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريمإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 1717073103/09/13 35 02/09/15م بربيش 14147Bمزدوجسيدي عبد الكريم

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: الرحامنةالظهور المركزية

تمارة
1717697503/09/13 35 02/09/15وداد البلجاني 01350Sمزدوجصباح

عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 1718450703/09/13 35 06/09/15عبد المجيد قرسي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 1718459103/09/13 35 02/09/15نوال كاطو 14516Cمزدوجكيسر

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 1583724105/09/11 34 02/09/15إلتحاق بالزوجةأسامة الخرشي 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - جابر بن حيانإقليم: الرحامنةبوشان المركزية

تمارة
1584207205/09/11 34 02/09/14إلتحاق بالزوجكريمة خبير 01317F)مزدوجتمارة )البلدية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 1407225205/09/08 32 02/09/16إلتحاق بالزوجالحمامدة فاطمة 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 1580629302/09/10 32 02/09/16يوسف الحباشي 13784Gمزدوجاسبيعات

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1683111804/09/12 32 02/09/14حنان الرابحي 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

اولد عبو بن جرير 

المركزية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن عربي البتدائيةإقليم: الرحامنة

مرس السلطان
1683276104/09/12 32 02/09/16امينة غانمي 01532P مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

الزاوية الموجيبية 

المركزية

إقليم: النواصرم. البوزانيينإقليم: الرحامنة 1683579104/09/12 32 02/09/16مريم كنزاري 18171A)مزدوجالنواصر )البلدية

اولد عبو بن جرير 

المركزية

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنة 1683675104/09/12 32 02/09/14لبيض امال 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1684001104/09/12 32 04/09/14جيهان نجيب 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1305767218/09/03 31 02/09/15إلتحاق بالزوجعمراني سناء 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنة 1400897107/09/05 31 06/09/17إلتحاق بالزوجةصبوري رشيد 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 1550568501/01/10 31 02/09/15حكموي حسن 07523Bمزدوجدير القصيبة

الزاوية الموجيبية 

المركزية

إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنة 15823041002/09/10 31 02/09/15حسن  سعدني 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

اولد خليفة جحيفة 

المركزية

إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: الرحامنة 1584382505/09/11 31 05/09/15لكطية ياسين 12131Kمزدوجالفقراء

عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 1752505102/09/15 31 02/09/16زينب دندوني 01738Nمزدوجالشللت

اولد عبو بن جرير 

المركزية

إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: الرحامنة 1752794602/09/15 31 02/09/15اسماء العمراني 14529Sمزدوجاولد الصغير

عمالة: الميةللخديجةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 1752962302/09/15 31 02/09/15فراتيس نبيلة 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

الزاوية الموجيبية 

المركزية

عمالة: الميةالمجدإقليم: الرحامنة 1002891203/09/13 30 02/09/16مروان انواري 20013Cمزدوجسيدي موسى المجدوب

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1401714206/09/06 30 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء هلل 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 1550156801/01/10 30 02/09/16إلتحاق بالزوجزهيرة العكفا 25426Lمزدوجتسلطانت

عمالة مقاطعات الدار زينب النفزاويةإقليم: الرحامنةمدرسة الصخور

البيضاء أنفا
1583483105/09/11 30 20/09/17إلتحاق بالزوجةالكطاية عبد الله 01444U)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 1717818802/09/13 30 02/09/16علي العماري 08171Fمزدوجشتوكة

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية

وسعيد المركزية

عمالة: مراكش 1720399302/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الدومي 02751Pمزدوجحربيل

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية

الحسني
1550599101/01/10 29 06/09/17م حراك 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

ايت مو سى واحماد 

المركزية

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: الرحامنة 1682384104/09/12 29 03/09/15إلتحاق بالزوجمريم شعفان 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 1719100103/09/13 29 06/09/17صابر ام 08477Nمزدوججابرية

مجموعة مدارس السويكية إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 17200131102/09/14 29 06/09/17بوشرى بنبوعلم 02794Lمزدوجأولد دليم
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الرحامنة مدرسة الصخور المختلطةإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 719745116/09/92 28 08/09/14مصطفى لمليبدى 08776Nمزدوجصخور الرحامنة

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: الرحامنة

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1683890104/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجأسماء    مقساط 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

إقليم: برشيد فرعية جوالةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 1720911102/09/14 28 02/09/16احمد فناني 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

مجموعة مدارس أيت الشيخ إقليم: الرحامنةالفقراء المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1176177706/09/00 27 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمصطفى الباشي 02592Sمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الرحامنةعكرمة المركزية

وسعيد المركزية

عمالة: مراكش 1581332702/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجحياة  وبرتعو 02751Pمزدوجحربيل

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1584055605/09/11 27 06/09/17شاكير احمامدة 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية

الحسني
1682008104/09/12 27 04/09/15رجاء بخو 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحوزالخميسإقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية 1683185604/09/12 27 06/09/17زهرة الطحان 03713Kمزدوجأوريكة

مدرسة المسيرة 

الخضراء

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنة 1584434505/09/11 26 06/09/17هدى مغفور 09279Kمزدوجلبريكيين

إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 1719104103/09/13 26 02/09/15إلتحاق بالزوجةعزيز الصابري 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 1407607105/09/08 25 06/09/17هشام زروال 09279Kمزدوجلبريكيين

عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 1583245205/09/11 25 06/09/16إلتحاق بالزوجهند بوسال 02682P مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزية 1583557105/09/11 25 06/09/17الكوري الراضي 09265Vمزدوجأولد حسون حمري

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 1584346105/09/11 25 06/09/17لنصاري اكرام 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الرحامنةالفقراء المركزية 1681204301/01/12 25 النخيلي فاطمة 

الزهراء
02/09/16إلتحاق بالزوج 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين لل كنزةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

السبع الحي الم
1716771103/09/13 25 02/09/15إلتحاق بالزوجةم عينوسي 01598L)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 1716877603/09/13 25 02/09/15ادريس الهرضة 03342Gمزدوجتمزوزت
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إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديدإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 1717006103/09/13 25 02/09/15عبد السلم عازيزي 14062Jمزدوجبني خلوك

عمالة: الميةسهام 2إقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 1717732103/09/13 25 02/09/15الفاضلي سعيد 01717R)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 1718444603/09/13 25 02/09/15قرباصي شعيب 08257Zمزدوجأولد عيسى

إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية 1718985103/09/13 25 06/09/17ولد اليزيد ضياء الحق 14516Cمزدوجكيسر

 مدرسة الصخور 

المختلطة

عمالة مقاطعات الدار المقاوم الوديبيإقليم: الرحامنة

البيضاء أنفا
1719245303/09/13 25 28/09/16إلتحاق بالزوجةانس طيفي 01451B)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1719266103/09/13 25 02/09/15سعاد التوفيقي 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1752408602/09/15 25 06/09/17حليمة بوزينة 02760Zمزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الرحامنةلعريصة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1400559907/09/05 24 فاطمة الزهراء 

مهدواي

02/09/16 02587Lمزدوجسيدي الزوين

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةالخللطة المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1548900102/09/09 24 02/09/16نقري يوسف 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

إقليم: سطاتمركزية امريزيكإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 1580397202/09/10 24 02/09/16عبد الكبير العسلوي 14156Lمزدوجامريزيك

المدرسة البتدائية مصعب  إقليم: الرحامنةالشليح المركزية

بن عمير

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1682028104/09/12 24 02/09/16برباش مريم 23741E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 1682854204/09/12 24 04/09/16صالح االكحلة 08926Bمزدوجالجوالة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 1682874404/09/12 24 02/09/16الخبزة عبد الرحيم 08968Xمزدوجأولد الشرقي

إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 1683976104/09/12 24 26/09/16أنور النبوتي 09048Jمزدوجأولد يعقوب

عمالة: الميةبدرإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 1716911103/09/13 24 02/09/16رضوان امين 26370Mمزدوجالشللت

إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهرإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية 1719055203/09/13 24 02/09/16الرباطي م 20213V)مزدوجالسمارة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة البديعإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1721363502/09/14 24 02/09/16إلتحاق بالزوجالمشناوي نعيمة 02690Y مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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مجموعة مدارس مسعود إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1752361502/09/15 24 02/09/15إلتحاق بالزوجبولخبار فاطمة 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس السويكية إقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 17584161102/09/16 24 02/09/16عمر ايت الحاج سعيد 02794Lمزدوجأولد دليم

إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 19109941101/01/17 24 06/09/16ليلى أيت تدلي 07487Mمزدوجاغبالة

إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 1911253401/01/17 24 06/09/16لوبنة بنعياد 14529Sمزدوجاولد الصغير

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهريةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية

البيضاء أنفا
1911313301/01/17 24 06/09/16حليمة البوعيطي 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 1911380901/01/17 24 06/09/16بلني فتيحة 07367Gمزدوجأولد زمام

إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 1911507901/01/17 24 06/09/16حياة الشمة 12061Jمزدوجشكران

مدرسة المنصور الذهبي إقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1912291101/01/17 24 06/09/16هند قلم الدريسي 01512T)مزدوجالفداء )المقاطعة

إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 1912509701/01/17 24 06/09/16هند مغروب 08259Bمزدوجأولد عيسى

إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 1912891401/01/17 24 06/09/16أميمة اسميدة 08964Tمزدوجأولد زراد

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: الرحامنةالظهور المركزية

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1912937101/01/17 24 06/09/16سناء الطواف 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 1549139502/09/09 23 06/09/17بندحان م 09156Bمزدوجالجعيدات

إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 1683686304/09/12 22 04/09/15إلتحاق بالزوجسهام لكريبي 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1720610902/09/14 22 02/09/16زهراء لحيمر 09162Hمزدوجالجعيدات

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية بئر أنزانإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 1753432102/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجأسماء مصباح 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 1684333104/09/12 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام السحيمي 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1752768102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجماجدة المدرعي 09304Mمزدوجأيت حمو
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عمالة مقاطعات عين طارق بن زيادإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية

السبع الحي الم
1752932202/09/15 21 06/09/17لمياء فكرون 01572H)مزدوجالحي المي )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1753729302/09/15 21 28/09/15إلتحاق بالزوججهاد ساري 02739Bمزدوجتسلطانت

إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1753741102/09/15 21 06/09/17هاجر صدقي 10891Mمزدوجبنمنصور

مدرسة المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخليلإقليم: الرحامنة

مولي رشيد
1752754102/09/15 20 06/09/17رشيدة الكرش 26380Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 1720098202/09/14 19 06/09/17ثورية بيض 09281Mمزدوجلبريكيين

إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1720402702/09/14 19 06/09/17مالكة المعطاوى 09163Jمزدوجالجعيدات

عمالة: مراكشمدرسة الفداءإقليم: الرحامنةمدرسة اولد مسعود 1683935204/09/12 17 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمه الزهراء مومن 02728P سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية 1684402104/09/12 17 06/09/17نجية تنساوي 14307Aمزدوجاولد زيان

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1758407702/09/16 17 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم صالح العبد 02532Bمزدوجالوداية

 مدرسة الصخور 

المختلطة

المدرسة البتدائية المركزية إقليم: الرحامنة

المل

إقليم: السمارة 1306313105/09/03 16 06/09/17بورواضة أحمد 19139C)مزدوجالسمارة )البلدية

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةالبراحلة المركزية 1401136407/09/05 16 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم زويدين 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1683103404/09/12 16 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة النميري 09047Hمزدوجأولد يعقوب

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: الرحامنةإدريس المي 1717363103/09/13 16 06/09/17سعيد بورزكي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الرحامنةعكرمة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1758402702/09/16 16 02/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة القرشي 02532Bمزدوجالوداية

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1682055204/09/12 15 06/09/17عبد الحليم بلعيشى 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 17174031003/09/13 15 06/09/17زهرة بوزة 09163Jمزدوجالجعيدات

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 17183691003/09/13 15 06/09/17فاطمة اكرام 09156Bمزدوجالجعيدات
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إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1751938902/09/15 15 06/09/17مالكة أيت جلول 09061Yمزدوجبوروس

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الرحامنةاكمارات المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1758383302/09/16 15 02/09/16إلتحاق بالزوجاحسان حمداني 02755Uمزدوجحربيل

اولد عامر لمحرة 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: الرحامنة 1911061101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجهيبة أمهاوش 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الرحامنةلعريصة المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1912710601/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجولد محجوبة إحسان 02602Cمزدوجاكفاي

إقليم: سيدي بنورامطلإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 693852116/09/80 14 10/09/16عبد الفتاح لعروصي 08484

W

مزدوجامطل

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: الرحامنةلقليعة المركزية

نافع

إقليم: السمارة 1579871102/09/10 14 02/09/16العمري ادريس 10411R)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية حد إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية

السوالم

إقليم: برشيد 1681985604/09/12 14 02/09/16رشيد بدور 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

إقليم: سطاتسيدي ناصرإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 1682152104/09/12 14 02/09/16طارق بنخلدون 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: الرحامنةدار همض المركزية 1682259104/09/12 14 02/09/16سفيان بوحافة 01738Nمزدوجالشللت

عمالة: الميةسهام 2إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية 1682660504/09/12 14 02/09/16عادل البداوي 01717R)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 1682979104/09/12 14 02/09/16القبي عبد الرحيم 08876X سيدي عيسى بن

سليمان
مزدوج

إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 1683109204/09/12 14 19/09/16هشام الرامي 08880B سيدي عيسى بن

سليمان
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 1683625404/09/12 14 02/09/16طارق قنبر 08124Eمزدوجلغديرة

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 1683661204/09/12 14 02/09/16ياسين العسل 08896U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

اولد خليفة جحيفة 

المركزية

إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: الرحامنة 1683768104/09/12 14 02/09/16يونس لباردي 14447Cمزدوجدار الشافعي

إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية 1683889504/09/12 14 02/09/16مجيك رشيد 03657Zمزدوجلل تكركوست

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

الجديدة

إقليم: برشيد 1683990404/09/12 14 02/09/16م نحمد 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

674



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةالحوزية المركزية

المركزية

إقليم: الرحامنة 1684254304/09/12 14 02/09/16عبدالكريم صبري 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

المدرسة البتدائية م عابد إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1717670103/09/13 14 02/09/16العروي عبدالحكيم 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 1758400702/09/16 14 02/09/16حنان مورشيد 09162Hمزدوجالجعيدات

اولد عبو بن جرير 

المركزية

إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنة 1911871101/01/17 14 06/09/16كريمة الحافة 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 1911906301/01/17 14 06/09/16فاطمة الخظر 09240Tمزدوجصخور الرحامنة

اولد عبو بن جرير 

المركزية

إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنة 1912842101/01/17 14 06/09/16خالد سلمان 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن عربي البتدائيةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية

مرس السلطان
1721208202/09/14 13 06/09/17العربي خشان 01532P مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين المام البخاريإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية

الشق
1753224302/09/15 13 06/09/17إلتحاق بالزوجمجيدة خندالي 18136M)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعياد 1181482106/09/00 12 02/09/16إلتحاق بالزوجتيبحارين مونيا 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

ايت مو سى واحماد 

المركزية

إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: الرحامنة 1583520205/09/11 11 06/09/17منيرالدريسي مفتاح 08457Sمزدوجبوحمام

إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 1751862802/09/15 11 06/09/17سعيد أشنض 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة أم سلمةإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 1910995601/01/17 10 06/09/16إلتحاق بالزوجلمياء ايت الزاويت 02685T مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م الغيات 239030117/09/84 217 16/09/90أقدمية 20 سنةكزولي مبارك 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة اعزيب الدرعيإقليم: آسفيم/م الشهدة 853822321/09/83 211 16/09/89أقدمية 20 سنةقادي السعدية 13538P)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: آسفيم/م تازرورت 258747116/09/85 205 16/09/90أقدمية 20 سنةم مجيد 13548A)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيم/م العمورية 239076117/09/84 193 16/09/93أقدمية 20 سنةم انوار 13902Kمزدوجاصعادل

إقليم: آسفيمدرسة الجريفاتإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 778178516/09/91 189 16/09/91أقدمية 20 سنةيوزدي وداد 13536M)مزدوجآسفي )البلدية
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إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيم/م ابن الهيثم 239137117/09/84 185 16/09/95أقدمية 20 سنةالغازي أحمد 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة أنس بن مالكإقليم: آسفيم/م الشهدة 165474116/09/82 183 16/09/92أقدمية 20 سنةاسقلبي عبد السلم 13545X)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: آسفيمدرسة م لعلج بنهيمة

وتنان
947626117/09/79 182 16/09/82أقدمية 20 سنةالسعدية بن الزيدية 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الجريفاتإقليم: آسفيم/م الجرادات 205130217/09/84 181 16/09/96أقدمية 20 سنةم مستقيم 13536M)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة م لعلج بنهيمةإقليم: آسفيم/م اولد عبة 211134116/09/85 181 16/09/96أقدمية 20 سنةأحمد لمكيمل 13564T)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة عبد الكريم الخطابيإقليم: آسفيم/م حد حرارة 2052011021/09/83 177 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد ا اوعمــي 02490F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: آسفيمدرسة أنس بن مالكإقليم: آسفيم/م أكدال 205853221/09/83 177 16/09/98أقدمية 20 سنةالسمللي المصطفى 13545X)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة أنس بن مالكإقليم: آسفيم/م رباط الشيخ 239119917/09/84 177 16/09/97أقدمية 20 سنةوراد عبد اللطيف 13545X)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م الدعاكرة 316164116/09/88 177 07/10/96أقدمية 20 سنةم الليموني 26918H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الجريفاتإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 377579117/09/90 177 16/09/93أقدمية 20 سنةفتيحة جنان 13536M)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: آسفيم/م لكبابرة 383421117/09/90 177 16/09/93أقدمية 20 سنةزينب مردات 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيم/م العرفان 746376116/09/93 177 16/09/93أقدمية 20 سنةامنة الكوداري 13568X)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م خميس نكة 746819516/09/93 177 16/09/93أقدمية 20 سنةلطيفة مزيردة 26918H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة  أحمد عاشورإقليم: آسفيم/م الغيات 315620516/09/87 175 16/09/97أقدمية 20 سنةعزام حميد 13543V)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفي م/م امشعرن 380179417/09/90 175 16/09/95أقدمية 20 سنةاحمد ريموش 13568X)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة  أحمد عاشورإقليم: آسفيم/م لمراسلة 707343216/09/92 175 16/09/95أقدمية 20 سنةالركبي البشير 13543V)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: اليوسفيةعبد ا الشفشاونيإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 723912116/09/92 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد ا الحوات 13572B)مزدوجاليوسفية )البلدية
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إقليم: آسفيمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 764751116/09/91 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الجليل الزعاف 13560N)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلأم أيمنإقليم: آسفيم/م رباط الشيخ 393412115/11/90 173 16/09/98أقدمية 20 سنةالبلق عبد ا 15152U الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيم/م أيير 744125116/09/93 173 16/09/94إلتحاق بالزوجفاطمة فتاحي 13902Kمزدوجاصعادل

إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفيم/م بئر اوزو 775832116/09/91 173 04/10/94أقدمية 20 سنةنجاة سيتوت 23865P)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيم/م سيدي التيجي 57539116/09/94 171 16/09/94أقدمية 20 سنةالطلحاوي هند 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة نجاح الميرإقليم: آسفيم/م السور 57546204/10/94 171 04/10/94أقدمية 20 سنةفاطمة جعجاعة 13570Z)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة نجاح الميرإقليم: آسفيم/م الدعاكرة 210582716/09/86 171 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الصمد فاتح 13570Z)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م الغيات 239024217/09/84 171 17/09/98أقدمية 20 سنةرتيني عمر 26918H)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة زين العابدين إقليم: آسفيم/م المعاشات

المختلطة

إقليم: آسفي 377986517/09/90 171 16/09/95أقدمية 20 سنةعمر اد صالح 13550C)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيم/م العبابدة 211229216/09/85 169 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن بنعبوش 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكيإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 213749116/09/85 169 16/09/96أقدمية 20 سنةسيف الدين احمد 13556J)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 288265116/09/86 169 16/09/98أقدمية 20 سنةالديابي عبد الواحد 26918H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 334196216/09/88 169 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفى الكلخة 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: آسفي م/م الطهاهرة 764729416/09/91 169 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن جرمي 13560N)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة نجاح الميرإقليم: آسفيم/م السور 769176316/09/91 169 16/09/96أقدمية 20 سنةاحمد لداد 13570Z)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة م لعلج بنهيمةإقليم: آسفيم/م دار القائد عيسى 745649116/09/93 166 16/09/95إلتحاق بالزوجحنان حلكان 13564T)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: آسفي م/م امشعرن 338792116/09/88 165 16/09/95أقدمية 20 سنةحبيبة بلغالمية 08110Pمزدوجالوليدية
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إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م الصبابحة 359314117/09/90 165 16/09/98أقدمية 20 سنةم  حشوش 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م العرفان 56566116/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةفرحون عبد ا 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة  بو م صالحإقليم: آسفيم/م الرواحلة 57600316/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةزلغ عبد الكبير 13551D)مزدوجآسفي )البلدية

م/م سيدي دنون 

الحضري

إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفي 316193116/09/88 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد اللطيف فدواش 13853Gمزدوجحرارة

إقليم: آسفيمدرسة م لعلج بنهيمةإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 378691117/09/90 163 16/09/97أقدمية 20 سنةقريقيش المصطفى 13564T)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفي م/م امشعرن 706457116/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعيد ا بن جمرة 13902Kمزدوجاصعادل

إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: آسفيم/م لعثامنة 707127116/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةم الفاضل 13823Zمزدوجدار سي عيسى

إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيم/م الرزوكات 734854416/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةباقة يوسف 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: آسفيم/م أهل الواد 739062616/09/93 163 16/09/98أقدمية 20 سنةرضوان الغماز 13560N)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفي مدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 740633116/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةالخضر كريش 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 743682216/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةشوين عبد الكبير 13560N)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م خميس نكة 787308116/09/92 163 16/09/98أقدمية 20 سنةنور الدين الباردي 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 724961116/09/92 161 16/09/99أقدمية 12 سنةبوجمعة زكنون 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 57532116/09/94 159 16/09/96أقدمية 20 سنةسعيدة جلل 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيم/م العمورية 63261216/09/95 159 16/09/96إلتحاق بالزوجبشرى جنان 13568X)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 63693116/09/95 159 16/09/98أقدمية 20 سنةقلون ربيع 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيم/م رباط الشيخ 213586616/09/85 159 16/09/98أقدمية 20 سنةزيراري عثمان 13554G)مزدوجآسفي )البلدية
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إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفي 707644130/09/92 159 16/09/98أقدمية 20 سنةأوديلي فاطمة 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيمدرسة العكارطة 725328516/09/92 159 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الله بركة 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م برج الناظورإقليم: آسفيم/م اولد عبة 734867916/09/93 159 30/09/96أقدمية 20 سنةربيعة الضريف 13593Z)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيم/م السور 778364216/09/91 159 16/09/96أقدمية 20 سنةعائشة حجار 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيم/م لمراسلة 63430216/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالديماوي أحمد 13568X)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: آسفيم/م سيدي كانون 64482116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالبدري عبد اللطيف 13887Uمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيم/م رباط الشيخ 205594917/09/84 156 20/09/00إلتحاق بالزوجةالفكري عبد الهادي 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م السور 60870116/09/94 155 16/09/97إلتحاق بالزوجفاطمة اسقيربة 26918H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيم/م دار القائد عيسى 738988416/09/93 155 16/09/97إلتحاق بالزوجسعاد امكيمل 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م لخوادرةإقليم: آسفيم/م بئر اوزو 749384116/09/93 155 16/09/97إلتحاق بالزوجلطيفة حالمي 13901Jمزدوجاصعادل

إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م أهل الواد 778278316/09/91 155 16/09/97إلتحاق بالزوجسعاد الربيك 26918H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 1044103816/09/96 155 16/09/97إلتحاق بالزوجلبنى عباد 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيم/م السور 60700916/09/94 153 16/09/97أقدمية 20 سنةإلهام سايحي 13902Kمزدوجاصعادل

إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيم/م الغيات 63096216/09/95 153 16/09/97أقدمية 20 سنةازهر فتيحة 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م زاوية الراضي 707827716/09/92 153 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد الحق بوضائر 25205

W

مزدوجآسفي )البلدية(

إقليم: آسفيم/م كاروشإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 775814816/09/91 153 16/09/97أقدمية 20 سنةلطيفة لهللي 13864Uمزدوجحرارة

إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 89821216/09/95 151 19/09/99أقدمية 12 سنةبلعياشي عبد الرحمان 13674Mمزدوجالكرعاني
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إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 1052787116/09/97 151 16/09/99أقدمية 12 سنةالكانة م 13810Kمزدوجمول البركي

إقليم: آسفي مدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م لكبابرة 239398917/09/84 150 06/09/01إلتحاق بالزوجةبلعبادية سليم 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 734835116/09/93 150 16/09/99إلتحاق بالزوجةعلولي عبد الرحيم 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الباهيةإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 60778316/09/94 148 16/09/98إلتحاق بالزوجةبلبصيلي رشيد 13559M)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيم/م الزلقة 749536816/09/93 148 05/09/00إلتحاق بالزوجةتوريت عبد الحق 13902Kمزدوجاصعادل

إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيم/م لكبابرة 60839416/09/94 147 16/09/99إلتحاق بالزوجبن ركبة سميرة 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: آسفيم/م الرواحلة 1047411316/09/96 147 16/09/98أقدمية 20 سنةدرويش  أمال 13823Zمزدوجدار سي عيسى

م/م سيدي دنون 

الحضري

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: آسفي 64467316/09/95 145 07/09/00أقدمية 12 سنةعبد الله لحبيلي 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 91715316/09/95 145 06/09/01أقدمية 12 سنةالحمزاوي  رشيد 13674Mمزدوجالكرعاني

إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيم/م الغيات 63142516/09/95 144 16/09/99إلتحاق بالزوجحربي بشرى 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م أكدالإقليم: آسفيم/م لعثامنة 10448101016/09/96 143 22/09/99إلتحاق بالزوجةعز الدين احمد 19602Fمزدوجحرارة

إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 1049470316/09/96 143 06/09/01أقدمية 12 سنةعسولي المصطفى 13674Mمزدوجالكرعاني

إقليم: آسفيم/م أكدالإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 1052774816/09/97 142 16/09/99إلتحاق بالزوجالكرافسي بهيجة 19602Fمزدوجحرارة

إقليم: آسفيمدرسة الباهيةإقليم: آسفيم/م الشعاعلة 1044523816/09/96 139 16/09/00إلتحاق بالزوجمليكة ترويحة 13559M)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدإقليم: آسفيمدرسة نجاح المير

تمارة
978271316/09/82 138 21/09/00أقدمية 12 سنةحياة العمري 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م لعبادلة 10528301016/09/97 137 06/09/00إلتحاق بالزوجالحيني ربيعة 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الزرقطونيإقليم: آسفيم/م الرزوكات 1120846216/09/98 137 06/09/00إلتحاق بالزوجغيثة العكادي 13557K)مزدوجآسفي )البلدية
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إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 63264116/09/95 131 16/09/01إلتحاق بالزوجالسالك مديحة 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 1238584917/09/01 131 17/09/01إلتحاق بالزوجمنصيت مليكة 13823Zمزدوجدار سي عيسى

مجموعة مدارس السيفر إقليم: آسفي م/م الطهاهرة

المركزية

عمالة: مراكش 1047632216/09/96 129 16/09/01أقدمية 12 سنةعبد الرزاق مروري 02755Uمزدوجحربيل

إقليم: آسفيمدرسة م بلخضيرإقليم: آسفيمدرسة طارق بن زياد 766387116/09/91 128 24/09/97إلتحاق بالزوجالدرقاوي حياة 13589Vمزدوجبوكدرة

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

إقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيدإقليم: آسفي 863575116/09/85 128 تبادلأقدمية 20 سنةاشميعي خدوج 10/10/97 13571A)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 12390961017/09/01 127 16/09/02إلتحاق بالزوجرفيق ابتسام 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: آسفيم/م الركاركة

المركزية

عمالة: مراكش 1155976716/09/99 125 05/09/03أقدمية 12 سنةإبتسام مورادي 02807Aمزدوجالويدان

عمالة: الرباطيعقوب المنصورإقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويه 337846116/09/88 124 15/09/06إلتحاق بالزوجمليكة مهلوب 01054V يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: آسفيمدرسة الزرقطونيإقليم: آسفيم/م سيدي كانون 1120722916/09/98 118 06/09/03إلتحاق بالزوجفاطمة الخز 13557K)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: آسفيم/م الغيات 1156073116/09/99 118 06/09/03إلتحاق بالزوجازرايدي حياة 13859Nمزدوجحرارة

إقليم: آسفيمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: آسفيم/م لمراسلة 1155949816/09/99 117 16/09/03إلتحاق بالزوجالزرزور نجاح 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام عليإقليم: آسفيمدرسة  أحمد عاشور

تمارة
393533412/11/90 116 28/09/04أقدمية 12 سنةبديعة المعمير 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: آسفيم/م زاوية الراضي 1120650816/09/98 116 16/09/03إلتحاق بالزوجنبيلة الزهراوي 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 1156044316/09/99 113 15/10/07شكير عبد ا 13810Kمزدوجمول البركي

إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسع 1052273116/09/97 112 03/10/06إلتحاق بالزوجميلودة لحبوبي 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م الرواحلة 1238039217/09/01 111 25/09/06إلتحاق بالزوجلحبوبي رقية 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 1307645216/09/03 111 16/09/05إلتحاق بالزوجلعناية بشرى 13823Zمزدوجدار سي عيسى
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفيم/م أيير 1156057216/09/99 110 05/09/07إلتحاق بالزوجمنية أبوشاب 13853Gمزدوجحرارة

إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 1174158206/09/00 110 06/09/04إلتحاق بالزوجبوعيشة مريم 13853Gمزدوجحرارة

مجموعة مدارس ابن النفيس إقليم: آسفيم/م اولد طلحة

المركزية

عمالة: مراكش 768383216/09/91 108 13/10/08إلتحاق بالزوجةم لعيون 02522Rمزدوجالسويهلة

إقليم: آسفي مدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م أهل الواد 1052519616/09/97 108 01/10/08إلتحاق بالزوجأخراز فاطمة 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

م/م سيدي دنون 

الحضري

إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفي 1052847116/09/97 108 01/12/08إلتحاق بالزوجةصلح الدين الحمار 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: آسفيأولد بلعسري 1155858816/09/99 103 06/09/07الزهرة حليم 13680Uمزدوجسيدي عيسى

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفي 1045875416/09/96 102 تبادلأقدمية 12 سنةاعبادي فتيحة 15/09/05 23865P)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: آسفيم/م الهمامدة 1306802816/09/03 102 09/10/07إلتحاق بالزوجالهام الهوني 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 1114692616/09/97 101 06/09/05إلتحاق بالزوججايت ليلى 13823Zمزدوجدار سي عيسى

إقليم: آسفيمدرسة الباهيةإقليم: آسفيم/م اولد امحارب 1178431107/09/00 101 22/02/10إلتحاق بالزوجمحمو مريم 13559M)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م الغيات 1306320716/09/03 101 06/09/07إلتحاق بالزوجالهام بورزوق 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م الرواحلة 1307747815/09/03 101 15/09/07إلتحاق بالزوجلمعاني ايمان 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيم/م رباط الشيخإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 1120707416/09/98 100 05/04/10إلتحاق بالزوجةالبدوي  يونس 13883Pمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيمدرسة الباهيةإقليم: آسفيم/م اولد سليمان 1156001916/09/99 100 28/09/06إلتحاق بالزوجبنكارة ليلى 13559M)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النطلقإقليم: آسفي م/م امشعرن

تمارة
1268360316/09/02 99 23/01/09مروان كريمة 19827A)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 1265165117/09/02 97 15/04/10إلتحاق بالزوجنعيمة شنتاف 25205

W

مزدوجآسفي )البلدية(

إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: آسفي م/م امشعرن 1306258415/09/03 93 22/02/10إلتحاق بالزوجسامية بوجنيح 13633Tمزدوجبوكدرة
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إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م أيير 1052410616/09/97 91 21/10/11إلتحاق بالزوجةابراهيم مارسي 13833Kمزدوجالبدوزة

إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: آسفيم/م العرفان 1174343506/09/00 91 06/09/06إلتحاق بالزوجزهيرة بورطمة 13854Hمزدوجحرارة

إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: آسفيم/م الزلقة 1306319916/09/03 91 07/04/10إلتحاق بالزوجبورزكي حنان 13823Zمزدوجدار سي عيسى

إقليم: آسفيم/م رباط الشيخإقليم: آسفيم/م المعاشات 1264881117/09/02 89 05/09/11إلتحاق بالزوجحنان بوخالد 13883Pمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيم/م رباط الشيخإقليم: آسفيم/م الرواحلة 1306383615/09/03 89 02/09/10إلتحاق بالزوجنوال شهبان 13883Pمزدوجأولد سلمان

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: آسفيم/م الغيات

المركزية

عمالة: مراكش 1266178830/09/02 88 24/09/15إلتحاق بالزوجصباح الخياطي 02572Vمزدوجسعادة

إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: آسفيم/م أيير 1052144416/09/97 87 21/10/11عادل فكار 13680Uمزدوجسيدي عيسى

إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 1236702406/09/01 87 02/09/09 هيبة الوزاني 13684Yمزدوجسيدي عيسى

إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: آسفيم/م لعثامنة 1236471506/09/01 85 06/09/08ناصر الخرصي 13834Lمزدوجالبدوزة

إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م أيير 1236800506/09/01 85 21/09/07إلتحاق بالزوجآمال  الرامي 13893Aمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويه 62722516/09/95 82 تبادلأقدمية 12 سنةنجاة حمداني 06/09/06 13560N)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: آسفيم/م لعثامنة 12343281006/09/01 81 06/09/10الزوبير عامر 13848Bمزدوجأيير

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 1153660416/09/99 77 02/09/09حموش خديجة 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 11559041016/09/99 77 02/09/09المعتصم بال بلعبيدية 13924Jمزدوجنكا

إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 11796161006/09/00 77 13/10/11إلتحاق بالزوجةالرياحي علي 13848Bمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: آسفيم/م العمورية 13060931005/09/03 77 05/09/08إلتحاق بالزوجهند بن ركبة 13814Pمزدوجمول البركي

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: آسفيم/م ابن النفيس

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
12361791006/09/01 75 05/09/08نبيلة الغنيمي 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

683



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهرإقليم: آسفيم/م القواسمة 1237566106/09/01 75 17/11/11إخلقي هشام 26741R)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: آسفيأولد بلعسري 1265384604/09/02 75 05/09/08زهير الدباج 13684Yمزدوجسيدي عيسى

إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 13062811005/09/03 75 06/09/10إلتحاق بالزوجرجاء بومنقار 13629Nمزدوجبوكدرة

إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 1308381105/09/03 75 22/02/10اسنيتر نوال 13820

W

مزدوجمول البركي

إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 1266625818/09/02 73 02/09/10إلتحاق بالزوجسندس الطلحي 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 787114316/09/92 72 06/09/11إلتحاق بالزوجةمنير بورزيق 13854Hمزدوجحرارة

إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: آسفيم/م الدعيجات 1237962906/09/01 71 13/10/11توفيق لعوينية 13680Uمزدوجسيدي عيسى

إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: آسفيم/م لعبادلة 1155876116/09/99 70 02/09/16عبد الكبير برخيس 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: آسفيأولد بلعسري 1044974616/09/96 69 12/09/11يوسف اليعقوبي 08680Jمزدوجسانية بركيك

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 1175259211/09/00 69 23/09/11بنخي لطيفة 13838Rمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: آسفيم/م الرزوكات 11775841006/09/00 69 27/09/10كمال لمطايلي 13684Yمزدوجسيدي عيسى

إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: آسفيم/م الرواحلة 1177808706/09/00 69 06/09/10م رحوحي 13933Uمزدوجلمعاشات

إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 1270041401/10/02 69 01/10/11يوسف الزرايدي 13929Pمزدوجنكا

إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: آسفيم/م الرزوكات 1233857606/09/01 67 06/11/11شكيب ابوعبد ا 13684Yمزدوجسيدي عيسى

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينإقليم: آسفيم/م بئر اوزو 1306742105/09/03 66 05/09/11إلتحاق بالزوجمونة  الفيسي 18638H)مزدوجبرشيد )البلدية

إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 1239868713/09/01 65 02/09/11ربيع ازلوعى 13684Yمزدوجسيدي عيسى

إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: آسفيأولد بلعسري 1268940612/09/02 65 12/09/11مونة   اغبي 08680Jمزدوجسانية بركيك
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إقليم: آسفيم/م رباط الشيخإقليم: آسفيم/م أيير 1367991507/09/04 65 06/11/11إلتحاق بالزوجزهراء صدقي 13883Pمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: آسفيم/م الدعيجات 1120800816/09/98 64 04/09/12إلتحاق بالزوجةميلود العوني 13633Tمزدوجبوكدرة

إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 1238832406/09/01 63 23/10/11إلتحاق بالزوجحياة ونان 13886Tمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيد 1156070416/09/99 62 تبادلاكنو فاطمة 06/09/17 13560N)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م الرزوكات 1264769504/09/02 62 06/10/11إلتحاق بالزوجةعبد الصمد بودي 13893Aمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: آسفيم/م المالح 12695161018/09/02 62 02/09/10إلتحاق بالزوجزينب سماح 13814Pمزدوجمول البركي

إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 634781016/09/95 61 21/09/11رشيد اسليفي 13942Dمزدوجلمعاشات

عمالة: مراكشمدرسة أم أيمنإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 1121547816/09/98 61 19/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة صمبا 02455T مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: آسفيم/م السورإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 1180920906/09/00 61 07/10/11يوسف الزحاف 13643Dمزدوجلحدار

إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 1267810804/09/02 60 03/09/13إلتحاق بالزوجأمال العسري 13622Fمزدوجبوكدرة

إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: آسفيم/م الهمامدة 1180774505/09/00 59 02/09/10هند ملكي 13820

W

مزدوجمول البركي

عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: آسفيم/م المعاشات 1177497206/09/00 57 06/09/17السعيد لمكيمل 25427Mمزدوجسيدي الزوين

إقليم: آسفيم/م دار الزرهونيإقليم: آسفيم/م أيير 1234897806/09/01 54 11/09/12إلتحاق بالزوجةعبدالعالي بنفينة 13829Fمزدوجالبدوزة

إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م لمراسلة 1052735516/09/97 53 02/09/14إلتحاق بالزوجةرضوان بنزعزاع 13886Tمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م الشهدة 1265850217/09/02 53 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة الفيللي 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: آسفيأولد بلعسري 1122142616/09/98 52 02/09/16المصطفى بودركة 13838Rمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: آسفيم/م الزلقة 1120794116/09/98 51 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحارتي عادل 13633Tمزدوجبوكدرة
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إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 1238384506/09/01 51 02/09/15إلتحاق بالزوجةعادل مستاوي 13887Uمزدوجأولد سلمان

عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: آسفيم/م العرفان 1308622405/09/03 51 05/09/11حفيظ زرزان 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: آسفيم/م الرزوكات 1367506907/09/04 51 05/09/11إلتحاق بالزوجنادية الحريزي 13622Fمزدوجبوكدرة

إقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتيةإقليم: آسفيم/م القواسمة 1179378506/09/00 47 06/09/17بدر  الدين لعويقي 25808Bمزدوجلمراسلة

إقليم: آسفيمدرسة رحال المسكينيإقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيم 203635121/09/83 46 تبادلعبد الله لغنيمي 06/09/17 13553F)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 1120721216/09/98 46 02/09/14إلتحاق بالزوجةيوسف اهريمش 13887Uمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيمدرسة قرية الشمس 1239125106/09/01 46 تبادلعبدالنعيم رمضاوي 06/09/17 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م الدعيجات 1178557606/09/00 45 04/09/12إلتحاق بالزوجةم النملي 13893Aمزدوجأولد سلمان

إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: آسفيم/م القواسمة 1179947706/09/00 45 04/09/12إلتحاق بالزوجزينب جبران 13633Tمزدوجبوكدرة

إقليم: آسفيم/م النواصرة اولد الحاجإقليم: آسفيأولد بلعسري 1180958906/09/00 45 02/09/12إلتحاق بالزوج ازفيزف إيمان 13837Pمزدوجالبدوزة

إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةإقليم: آسفيم/م خميس نكة 1400570607/09/05 44 فاطمة الزوهرة 

ماجري
04/09/12إلتحاق بالزوج 07717M)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م سيدي دنون 

الحضري

إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفي 14001951007/09/05 41 16/09/16إلتحاق بالزوجصفاء هاشمي 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 12377031006/09/01 37 02/09/13إلتحاق بالزوجةميلود الجباري 13684Yمزدوجسيدي عيسى

إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م لعثامنة 1264559104/09/02 36 04/09/13إلتحاق بالزوجسميرة بن سعيد 13833Kمزدوجالبدوزة

إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 14010431007/09/05 36 02/09/16يونس التهيمومي 13940Bمزدوجلمعاشات

إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 1269355316/10/02 31 02/09/15الهام صافي الدين 14529Sمزدوجاولد الصغير

إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 1579717702/09/10 30 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم عبيدي 13887Uمزدوجأولد سلمان
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إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: آسفيم/م اولد عامر 1368060107/09/04 28 05/09/14زينب أبو حافص 13676Pمزدوجالكرعاني

إقليم: آسفيمدرسة قرية الشمسإقليم: آسفي20 مدرسة  غشت 1401978106/09/06 28 تبادلراضية احنشاو 06/09/17 13546Y)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 1580865802/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجةم حميني 13625Jمزدوجبوكدرة

إقليم: آسفيم/م النواصرة اولد الحاجإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 17170351003/09/13 27 03/09/15إلتحاق بالزوجحفيظة باكي 13837Pمزدوجالبدوزة

مدرسة النجاح 

الجماعاتية

إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفي 1368550807/09/04 26 14/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة كوح 13893Aمزدوجأولد سلمان

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفضلإقليم: آسفيم/م زاوية الراضي

مولي رشيد
1758382102/09/16 24 02/09/16عزيزة وكيت 26379X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: آسفيم/م تازرورت 55619816/09/94 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد العزيز الطالب 13634Uمزدوجشهدة

إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 1716875203/09/13 22 02/09/16إلتحاق بالزوجالفكروني امينة 13814Pمزدوجمول البركي

إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: آسفيم/م اولد زكري 63081816/09/95 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة لعروسي 13634Uمزدوجشهدة

إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 1236744313/09/01 21 02/09/15نوال اليتيم 13637Xمزدوجلحدار

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: آسفيم/م ابن النفيس

باها
17194011203/09/13 20 19/09/16عبد االطيف زوتاني 05271Dمزدوجهللة

إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 1720331402/09/14 20 19/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد كندي 13919Dمزدوجنكا

عمالة: الميةسهام 2إقليم: آسفيمدرسة العكارطة 1584860405/09/11 18 06/09/17فاتحة صبحي 01717R)مزدوجعين حرودة )البلدية

مدرسة النجاح 

الجماعاتية

إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: آسفي 16845731001/01/12 18 18/09/15جمال الحمليلي 13940Bمزدوجلمعاشات

إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: آسفيم/م سيدي كانون 1179375406/09/00 16 02/09/16إلتحاق بالزوجلعموري لطيفة 13942Dمزدوجلمعاشات

إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: آسفيم/م الرزوكات 1718309703/09/13 16 02/09/16إلتحاق بالزوجهدى هوماني 13634Uمزدوجشهدة

إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: آسفيم/م الرزوكات 1911758301/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجالمسيلي مريم 13963Bمزدوجالغيات
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إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: آسفي 1911963501/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة النوري 13595Bمزدوجشهدة

إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: آسفيم/م الرزوكات 1911977901/01/17 14 فاطمة الزهراء 

الرودحي

06/09/16 13963Bمزدوجالغيات

إقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيمإقليم: آسفيمدرسة رحال المسكيني 1120666116/09/98 6 تبادلزهير الوراري 06/09/17 13540S)مزدوجآسفي )البلدية

إقليم: اليوسفيةعمرو بن العاصإقليم: اليوسفيةالفوارع المركزية 205253121/09/83 229 21/09/85أقدمية 20 سنةالغوتي  صويري 19875C)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةم بوليفةإقليم: اليوسفيةالكعاعمة المركزية 288020116/09/86 205 16/09/90أقدمية 20 سنةأحمد الماموني 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: اليوسفيةم بوليفة 861255420/09/83 201 29/09/83أقدمية 20 سنةعائشة بورحيل 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: اليوسفيةم البوعمرانيإقليم: اليوسفيةالدوار الجديد المركزية 239817117/09/84 197 16/09/90إلتحاق بالزوجةدنون فؤاد 13584P)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةعمرو بن العاصإقليم: اليوسفيةالفوارع المركزية 211373116/09/85 183 16/09/96أقدمية 20 سنةم الغازي 19875C)مزدوجاليوسفية )البلدية

عمر بن الخطاب 

المركزية

إقليم: اليوسفيةموسى بن نصيرإقليم: اليوسفية 379178117/09/90 175 17/09/94أقدمية 20 سنةمصطفى خنتاوي 13580K)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةسيدي احمد المختلطةإقليم: اليوسفيةالبلت المركزية 316310116/09/88 169 16/09/96أقدمية 20 سنةكرش عبد المجيد 13590

W

مزدوجالكنتور

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1048468316/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةحافيظ الشدادي 02527

W

مزدوجالسويهلة

إقليم: اليوسفيةسيدي احمد المختلطةإقليم: اليوسفيةاولد البكري المركزية 1048851116/09/96 145 13/09/00أقدمية 12 سنةعصام الصوريح 13590

W

مزدوجالكنتور

إقليم: اليوسفيةالمهدي بنونةإقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزية 1049452116/09/96 143 26/10/99أقدمية 12 سنةلوطفي الرويجل 13583N)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةم البوعمرانيإقليم: اليوسفيةم بوليفة 335973116/09/88 141 16/09/93أقدمية 20 سنةفريدي نزهة 13584P)مزدوجالشماعية )البلدية

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: اليوسفيةاللويحات المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1180989206/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةزناري جميلة 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: اليوسفيةالنبعات 149415116/09/81 140 16/09/94أقدمية 20 سنةالخياط عبد الجبار 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: اليوسفيةعبد ا الشفشاونيإقليم: اليوسفيةعمرو بن العاص 241010117/09/84 140 16/09/99أقدمية 20 سنةفاطمة الخو 13572B)مزدوجاليوسفية )البلدية
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عمالة: الرباطيوسف بن تاشفينإقليم: اليوسفيةعبد العزيز بن شقرون 380042117/09/90 140 15/11/95أقدمية 20 سنةحفيظة جلولي 01058Z يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: اليوسفيةم بوليفةإقليم: اليوسفيةالكعاعمة المركزية 1120889116/09/98 139 06/09/01أقدمية 12 سنةفريد بوخلفة 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةعبد ا الشفشاونيإقليم: اليوسفيةالوحدة 775020116/09/91 136 16/09/92أقدمية 20 سنةخديجة امجولي 13572B)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةعمر بن الخطاب المركزيةإقليم: اليوسفيةخنوفة المركزية 1120872116/09/98 135 06/09/00أقدمية 12 سنةأحمد طيبوش 13794Tمزدوجاسبيعات

إقليم: اليوسفيةم البوعمرانيإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1120877116/09/98 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالجاحيضي احمد 13584P)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةم البوعمرانيإقليم: اليوسفيةخنوفة المركزية 725586101/05/97 128 05/01/04إلتحاق بالزوجةأحمد النضيف 13584P)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةم بوليفةإقليم: اليوسفيةراس العين المركزية 93227116/09/95 123 06/09/06أقدمية 12 سنةالعسالي رشيد 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةالفواراتإقليم: اليوسفيةعمرو بن العاص 764669116/09/91 120 16/09/99أقدمية 20 سنةخديجة أمداح 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةم بوليفةإقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزية 1044039216/09/96 119 15/02/05أقدمية 12 سنةليلى الكسيري 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةم بوليفةإقليم: اليوسفيةالجدور المركزية 1046649316/09/96 119 05/09/03أقدمية 12 سنةالرزاقي كلثومة 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةالنبعاتإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1044267316/09/96 117 05/09/05أقدمية 12 سنةبهيجة بلخالة 13592Yمزدوجالكنتور

إقليم: اليوسفيةالفواراتإقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزية 1156105116/09/99 115 06/09/03إلتحاق بالزوجسعاد الوحدي 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةموسى بن نصيرإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1173440108/09/00 114 16/09/06إلتحاق بالزوجبشرى باعمي 13580K)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةطه حسينإقليم: اليوسفيةالطياميم المركزية 1156107116/09/99 113 21/09/04إلتحاق بالزوجةالمهدي السوككي 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: اليوسفيةالطاهر بن عبد الكريم

الحسني
57567116/09/94 110 10/09/01أقدمية 12 سنةياسين جامع 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: اليوسفيةم بوليفةإقليم: اليوسفيةخميس زيمة المركزية 1052720216/09/97 109 22/02/10الدجايجي م 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةعمر بن الخطاب المركزيةإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1176173116/09/00 107 07/09/04أقدمية 12 سنةوفاء العزاوي 13794Tمزدوجاسبيعات
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إقليم: اليوسفيةسيدي احمد المختلطةإقليم: اليوسفيةزاوية حرمة ا المركزية 1044954916/09/96 103 05/09/07رشيد اللواد 13590

W

مزدوجالكنتور

إقليم: اليوسفيةم بوليفةإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1180143206/09/00 101 06/09/06أقدمية 12 سنةالسباع خالد 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1239148706/09/01 101 06/09/05إلتحاق بالزوجاربوح بشرى 26726Zمزدوجحربيل

إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1156108116/09/99 94 04/09/06إلتحاق بالزوجعتيقة حمري 13660Xمزدوجلبخاتي

مجموعة مدارس اولد إقليم: اليوسفيةالحرش المركزية

مزوك المركزية

عمالة: مراكش 1235378806/09/01 93 06/09/07بوسنطة غزلن 02828Yمزدوجأولد حسون

إقليم: اليوسفيةالفوارع المركزيةإقليم: اليوسفيةالكعاعمة المركزية 1270019102/10/02 84 05/09/07إلتحاق بالزوجنجات زنيبر 13789Mمزدوجاسبيعات

إقليم: اليوسفيةالوحدةإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1268126118/09/02 83 06/09/07إلتحاق بالزوجحنان مبروك 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: اليوسفيةلهبابلة المركزية 1175573106/09/00 81 29/09/10هشام المنتصر 13834Lمزدوجالبدوزة

إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةخنوفة المركزية 1235537706/09/01 81 04/10/10حنان الشالي 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةالميدات المركزية 1178781506/09/00 78 02/09/14سعد ا أسامة 13810Kمزدوجمول البركي

إقليم: اليوسفيةموسى بن نصيرإقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزية 1264671118/09/02 77 06/09/08إلتحاق بالزوجنجاة بنيات 13580K)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: اليوسفيةإيغود المركزية 1368323507/09/04 77 15/02/11الغياتي يوسف 13957Vمزدوجالغيات

إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1399038207/09/05 69 02/09/10 العبدالي نجيب 13640Aمزدوجلحدار

إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1173052806/09/00 67 04/09/09إلتحاق بالزوجبنبخوت سهام 13625Jمزدوجبوكدرة

إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: اليوسفيةالطحارة المركزية 1180804706/09/00 67 02/09/09لحبيبي لبنى 13929Pمزدوجنكا

إقليم: اليوسفيةعمر بن الخطاب المركزيةإقليم: اليوسفيةخنوفة المركزية 1266632104/09/02 67 05/09/11التيفافي عز الدين 13794Tمزدوجاسبيعات

عمالة: الصخيرات  - اولد بوطيبإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية

تمارة
1307722305/09/03 67 02/09/10هناء الكموري 21969Dمزدوجالمنزه
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إقليم: اليوسفيةالفتحإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1367105107/09/04 65 20/09/11إلتحاق بالزوجكوثر اوتيل 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزيةإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1368363207/09/04 65 06/09/11انس  فؤاد 13784Gمزدوجاسبيعات

إقليم: اليوسفيةالفواراتإقليم: اليوسفيةزاوية حرمة ا المركزية 1368632407/09/04 65 05/09/11إلتحاق بالزوجمرفت لشهب 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: اليوسفيةالكعاعمة المركزية 1156090116/09/99 61 بن ا لضو فاطمة 

الزهراء
02/09/10إلتحاق بالزوج 02417Bمزدوجعين الشكاك

إقليم: مديونةالهللت 1إقليم: اليوسفيةالطحارة المركزية 1176024106/09/00 61 04/09/12الركراكي العنزير 01840Zمزدوجالمجاطية أولد الطالب

إقليم: اليوسفيةالرايةإقليم: اليوسفيةالطياميم المركزية 1269616217/09/02 61 02/09/10إلتحاق بالزوجكريمة السوككي 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: اليوسفيةاللويحات المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1367469207/09/04 61 05/09/11رشيد الفيضة 02806Zمزدوجأولد دليم

عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1583543105/09/11 61 05/09/11غزلن الخلوقي 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1583988205/09/11 61 05/09/11أمال حمدون 13640Aمزدوجلحدار

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: اليوسفيةالدوار الجديد المركزية 1584168805/09/11 61 05/09/11صوفيا قاسمي 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1584203505/09/11 61 05/09/11ايمان قشري 13820

W

مزدوجمول البركي

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: اليوسفيةالنواصرة المركزية

تمارة
1584457205/09/11 61 05/09/11حدادي مريم 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1584735605/09/11 61 05/09/11نجاة اركيش 13680Uمزدوجسيدي عيسى

إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1584755205/09/11 61 05/09/11حنان الرشدي 13680Uمزدوجسيدي عيسى

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: اليوسفيةالحرش المركزية

أبي طالب

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1584850105/09/11 61 05/09/11حنان سمواد 25998H سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: اليوسفيةزاوية حرمة ا المركزيةإقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 1399616707/09/05 59 01/09/10عتيقة شلضة 13805Eمزدوجالكنتور

إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1581118102/09/10 59 02/09/10امال معروف 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

691



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: اليوسفيةعمر بن الخطاب المركزيةإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1267565218/09/02 55 02/09/13خالد كفيل 13794Tمزدوجاسبيعات

إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1682240204/09/12 53 04/09/12ايمان   بودي 13838Rمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 16830301004/09/12 53 04/09/12أمينة الغازي 13613

W

مزدوجسيدي أتيجي

مجموعة مدارس اولد إقليم: اليوسفيةراس العين المركزية

العياشي المركزية

عمالة: مراكش 1404074101/01/02 52 02/09/16تاديست رشيد 02767Gمزدوجالمنابهة

إقليم: اليوسفيةالرايةإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1405344605/09/07 52 05/09/11إلتحاق بالزوجحنان  الصوفي 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم أنوالإقليم: اليوسفيةالضلعة المركزية 1584254905/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجسهام خريبشي 04311K)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: اليوسفيةالرايةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1584560305/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجحكيمة الناصري 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1583043805/09/11 51 05/09/11إلتحاق بالزوجزهيرة بلهواري 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: اليوسفيةالنواصرة المركزية 1583681705/09/11 51 05/09/11الحمداوي نادية 12131Kمزدوجالفقراء

إقليم: سيدي بنوراولد سعيدإقليم: اليوسفيةاولد العياشي المركزية 1584236105/09/11 51 05/09/11إلتحاق بالزوجزهراء خطان 08481Tمزدوججابرية

إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: اليوسفيةالضلعة المركزية 14004581007/09/05 46 02/09/16سلوى كسكوس 13848Bمزدوجأيير

إقليم: اليوسفيةعمر بن الخطاب المركزيةإقليم: اليوسفيةالبلت المركزية 1399238107/09/05 45 06/09/17 اوزال هشام 13794Tمزدوجاسبيعات

إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: اليوسفيةالزازات المركزية 1548368826/11/08 45 03/09/13البدوح ادريس 13845Yمزدوجأيير

إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1550502101/01/10 45 03/09/13فاطنة بسول 13840Tمزدوجأيير

إقليم: اليوسفيةطه حسينإقليم: اليوسفيةخنوفة المركزية 1265773304/09/02 44 04/09/12إلتحاق بالزوجالبوفي اعبوش 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةدار هدي بن الضو المركزيةإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1682680104/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجمريم    الباسط 13688Cمزدوجاطياميم

إقليم: اليوسفيةطه حسينإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1264317304/09/02 43 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف بلكاني 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية
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مجموعة مدارس اولد انجيم إقليم: اليوسفيةاللويحات المركزية

المركزية

عمالة: مراكش 1405425105/09/07 43 02/09/12كمال خلماج 02757

W

مزدوجالمنابهة

إقليم: اليوسفيةالفوارع المركزيةإقليم: اليوسفيةالطحارة المركزية 1406788105/09/08 43 04/09/12إلتحاق بالزوجسومية الهيري 13789Mمزدوجاسبيعات

إقليم: اليوسفيةخميس زيمة المركزيةإقليم: اليوسفيةالكعاعمة المركزية 1548477129/11/08 43 02/09/15الصديق صبير 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةالرايةإقليم: اليوسفيةالدخانة المركزية 1584229105/09/11 42 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم خربوشي 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةدار هدي بن الضو المركزيةإقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزية 1405607105/09/07 38 10/09/15عمر زكاري 13688Cمزدوجاطياميم

إقليم: اليوسفيةخميس زيمة المركزيةإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1406941105/09/08 38 02/09/14عز الدين اللطيفي 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

عمالة: الميةبدرإقليم: اليوسفيةالطحارة المركزية 1580640102/09/10 38 02/09/14الخلدوني فتاح 26370Mمزدوجالشللت

عمالة: مكناسكرمتإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 17208001102/09/14 38 02/09/14اسماء الناظير 03849Hمزدوجوليلي

إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 1720989502/09/14 38 02/09/14مريم حجاج 13851Eمزدوجأيير

إقليم: صفروم/م بني مرورة-المركزإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 1721772202/09/14 38 02/09/14فاطمة ساري 02385Sمزدوجدار الحمراء

إقليم: اليوسفيةاولد البكري المركزيةإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1583171505/09/11 37 09/09/15ليلى بوضرون 13806Fمزدوجالكنتور

إقليم: اليوسفيةالميهات المركزيةإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1682755104/09/12 37 02/09/15م الكراعي 13711Cمزدوججنان بويه

إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1718027503/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجالواصي حسناء 13814Pمزدوجمول البركي

إقليم: اليوسفيةالمهدي بنونةإقليم: اليوسفيةالكعاعمة المركزية 1548378120/11/08 36 03/09/13إلتحاق بالزوجةالحتحوت سعيد 13583N)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 17185521003/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجزينة لغزل 08294Pمزدوجأولد غانم

عمالة: طنجة - أصيلالمحيطإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1548726302/09/09 35 02/09/13إلتحاق بالزوجكريمة شعفان 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الميةم بن عبد اإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1718377303/09/13 35 03/09/13امال           اسعاد 26709Fمزدوجالشللت
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إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1681461301/01/12 34 02/09/16احسو عبد العزيز 03259Sمزدوجأيت فاسكا

إقليم: اليوسفيةالميدات المركزيةإقليم: اليوسفيةراس العين المركزية 1265705118/09/02 33 02/09/15سناء البحار 13697Mمزدوججدور

إقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزيةإقليم: اليوسفيةخنوفة المركزية 1583819205/09/11 32 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة السالك 13784Gمزدوجاسبيعات

إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1682158704/09/12 32 02/09/16فاضلة بن اليازيد 13957Vمزدوجالغيات

عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1720742402/09/14 32 02/09/14إلتحاق بالزوجمينة  الغويلي 02748Lمزدوجحربيل

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: اليوسفيةالزازات المركزية

السبع الحي الم
1406677405/09/08 31 02/09/15الدرقاوي لطيفة 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

إقليم: اليوسفيةطه حسينإقليم: اليوسفيةراس العين المركزية 1584524705/09/11 31 02/09/15إلتحاق بالزوجايمان نعائم 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزيةإقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 1680782101/01/12 31 02/09/15سعيد عطيف 13707Yمزدوججنان بويه

إقليم: اليوسفيةخميس زيمة المركزيةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1681015101/01/12 31 02/09/15عبد الله بومشيطة 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةالميهات المركزيةإقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 1681133101/01/12 31 02/09/15يوسف الحلوي 13711Cمزدوججنان بويه

إقليم: سيدي بنورالخوالدةإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1681624104/09/12 31 02/09/15ياسين أبو مهيار 08652Dمزدوجأولد سبيطة

إقليم: اليوسفيةدار هدي بن الضو المركزيةإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 1682717204/09/12 31 02/09/15مبارك الفقيه 13688Cمزدوجاطياميم

عمالة: الميةغزوانإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 16828661004/09/12 31 02/09/15سارة الخوات 19864R)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: سيدي بنورالفلحإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1683608104/09/12 31 02/09/15نورالدين خيام 08415

W

مزدوجلعكاكشة

إقليم: سيدي بنورالغنادرةإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1683680104/09/12 31 02/09/15لفهيم سعيد 08658Kمزدوجالغنادرة

إقليم: اليوسفيةالوحدةإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1720086402/09/14 31 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم بنالزين 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1751942102/09/15 31 02/09/15سمية ايت لعميرية 08526Sمزدوجشعيبات
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إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1751962402/09/15 31 02/09/15خديجة ايت موسى 08543Kمزدوجأولد رحمون

إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1752119702/09/15 31 02/09/15نادية ابعيل 13963Bمزدوجالغيات

إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1752383302/09/15 31 02/09/15بورزة زينب 08543Kمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 1752453102/09/15 31 02/09/15سارة شداد 08171Fمزدوجشتوكة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: اليوسفيةالحسينات المركزية

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1752472102/09/15 31 02/09/15نجاة شكر ا 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الميةعين حرودة 2إقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 17526041002/09/15 31 02/09/15جهان العطار 01716P)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م زاوية سايسإقليم: اليوسفيةالقنطرة المركزية 1752739902/09/15 31 02/09/15القاسمي اسماء 08581Bمزدوجزاوية سايس

إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 17527591002/09/15 31 26/09/16كوثر الماحي 08264Gمزدوجأولد عيسى

إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 1752987402/09/15 31 02/09/15سماح كريران 08543Kمزدوجأولد رحمون

إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1753137802/09/15 31                 جلل 

عناني

02/09/15 14533

W

مزدوجاولد الصغير

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: اليوسفيةالقنطرة المركزية

مولي رشيد
1753220102/09/15 31 02/09/15زينب خليل 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: اليوسفيةإيغود المركزية 1753356302/09/15 31 26/09/16معشاوي لمياء 08543Kمزدوجأولد رحمون

إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 1753428402/09/15 31 02/09/15خديجة  امهول 07767Sمزدوجمليلة

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية

تمارة
1753472502/09/15 31 02/09/15حسناء  موسي 01361Dمزدوجأم عزة

إقليم: الجديدةم/م أولد الضاليإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1753490602/09/15 31 02/09/15نضيف مريم 08578Yمزدوجسبت سايس

إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1753726402/09/15 31                عولية 

سنوي

02/09/15 13974Nمزدوجالغيات

إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: اليوسفيةالدوار الجديد المركزية 1753755202/09/15 31 02/09/15حنان سخاوي 08510Zمزدوجأولد فرج
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إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: اليوسفيةاولد العياشي المركزية 1753762302/09/15 31 02/09/15سومية سنيتفي 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: اليوسفيةالنواصرة المركزية 1753794502/09/15 31 02/09/15زينب تائب 08543Kمزدوجأولد رحمون

إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1753817602/09/15 31            فاطمة 

تركاوي

02/09/15 08547Pمزدوجأولد حمدان

عمالة: مراكشمدرسة مولي رشيد إناثإقليم: اليوسفيةاللويحات المركزية 1239381306/09/01 30 احمد  السباعي  

الدريسي
04/09/14إلتحاق بالزوجة 02678K مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1717655103/09/13 30 02/09/16المصطفى العمراوي 18548Kمزدوجلمراسلة

إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةإيغود المركزية 1720134402/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجخدبجة بودفا 13810Kمزدوجمول البركي

إقليم: اليوسفيةالفوارع المركزيةإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1721423102/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم تابيعة 13789Mمزدوجاسبيعات

دار هدي بن الضو 

المركزية

إقليم: اليوسفيةم البوعمرانيإقليم: اليوسفية 1399230107/09/05 29 02/09/14إلتحاق بالزوجميمونة انوار 13584P)مزدوجالشماعية )البلدية

إقليم: اليوسفيةطه حسينإقليم: اليوسفيةالدخانة المركزية 1406994605/09/08 29 02/09/14إلتحاق بالزوجلوبنة فلكي 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1681103101/01/12 29 02/09/15نزهة الزهاري 08447Fمزدوجأولد عمران

إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1549994101/01/10 28 02/09/14بوشيبة عماد 13915Zمزدوجلعمامرة

إقليم: اليوسفيةالدخانة المركزيةإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1580207702/09/10 28 02/09/14نورة بوزكري 13788Lمزدوجاسبيعات

إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: اليوسفيةالخنساء 1683519704/09/12 28 10/09/15زكرياء الجغبيري 13974Nمزدوجالغيات

إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1719809102/09/14 28 02/09/16المصطفى امين 08514Dمزدوجأولد فرج

إقليم: اليوسفيةزاوية حرمة ا المركزيةإقليم: اليوسفيةالدوار الجديد المركزية 1721344702/09/14 28 02/09/16لوكيلي عبدا 13805Eمزدوجالكنتور

إقليم: اليوسفيةالميهات المركزيةإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1721739102/09/14 28 02/09/16ساجد رشيد 13711Cمزدوججنان بويه

إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1719086903/09/13 26 26/09/16اركيزة رضوان 13615Yمزدوجسيدي أتيجي
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عمالة: الميةللخديجةإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 14069621005/09/08 25 السعداوي عبد 

اللطيف

06/09/17 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: اليوسفيةاولد البكري المركزيةإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1721323602/09/14 25 09/09/15لخناتي توريا 13806Fمزدوجالكنتور

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: اليوسفيةالميهات المركزية 1752256802/09/15 25 06/09/17خالد بن احسيبة 08165Zمزدوجشتوكة

إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: اليوسفيةالبلت المركزية 1752806902/09/15 25 06/09/17خديجة القباطي 08514Dمزدوجأولد فرج

عمالة: الميةالرازيإقليم: اليوسفيةالمهدي بنونة 1407389105/09/08 24 06/09/17وضيح عتيقة 21255Cمزدوجالشللت

إقليم: اليوسفيةاولد البكري المركزيةإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1583223305/09/11 24 02/09/16مونية بومعزة 13806Fمزدوجالكنتور

إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1583609105/09/11 24 02/09/16يونس العبدي 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: اليوسفيةإيغود المركزيةإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1681013101/01/12 24 02/09/16عبدالغني بولهند 13770Sمزدوجإيغود

إقليم: اليوسفيةدار هدي بن الضو المركزيةإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1681532301/01/12 24 02/09/16عبد الواحد توكيل 13688Cمزدوجاطياميم

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1681793104/09/12 24 02/09/16كمال العسال 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 17174761103/09/13 24 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة اشنافة 13595Bمزدوجشهدة

إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةراس العين المركزية 1717791503/09/13 24 26/09/16م الحراكة 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1912347601/01/17 24 06/09/16زينب خزري 08259Bمزدوجأولد عيسى

إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1683702104/09/12 22 02/09/16اللحية فوزية 13947Jمزدوجاتوابت

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1752482102/09/15 22                مريم 

دعكور
02/09/15إلتحاق بالزوج 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: اليوسفيةالنور

المركزية

عمالة: مراكش 1580328702/09/10 21 06/09/17إلتحاق بالزوجزهيرة الشرقي 02532Bمزدوجالوداية

إقليم: اليوسفيةدار هدي بن الضو المركزيةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1580380102/09/10 21 02/09/15صلح الدين العماري 13688Cمزدوجاطياميم
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إقليم: اليوسفيةالنورإقليم: اليوسفيةعبد ا الشفشاوني 1580465102/09/10 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة الكركعي 25800Tمزدوجلخوالقة

إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1583720305/09/11 21 02/09/15عبد الله الخرزازي 13915Zمزدوجلعمامرة

إقليم: اليوسفيةدار هدي بن الضو المركزيةإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1681044501/01/12 21 02/09/15شجاري عزيزة 13688Cمزدوجاطياميم

إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: اليوسفيةإيغود المركزية 1682165104/09/12 21 02/09/15محسين بنغزيل 13937Yمزدوجلمعاشات

إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1682624204/09/12 21 02/09/15شكري النبل 08673Bمزدوجالغنادرة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1682816204/09/12 21 02/09/15هدى الحسني 07485Kمزدوجأولد زمام

إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: اليوسفيةالحسينات المركزية 1682832204/09/12 21 02/09/15م الهواري 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: سيدي بنوربير الحرشإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1683000104/09/12 21 02/09/15عبد اللطيف العدراوي 08358Jمزدوجالعونات

إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: اليوسفيةالحسينات المركزية 1683779304/09/12 21 02/09/15أمين نوفل معالم 13610Tمزدوجلمراسلة

إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1683798404/09/12 21 02/09/15محي الدين محفوظ 08282Bمزدوجأولد غانم

إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1684248504/09/12 21 02/09/15سابق الخيرات ياسين 08453Mمزدوجلعطاطرة

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1752014102/09/15 21 02/09/15            م الحيان 08165Zمزدوجشتوكة

إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: اليوسفيةالقنطرة المركزية 1752054102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجسعاد امزال 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشدإقليم: اليوسفيةاولد العياشي المركزية

البرنوصي
1752168102/09/15 21 02/09/15عبد ا بصراوي 25773N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: اليوسفيةاولد العياشي المركزية 1752292102/09/15 21 02/09/15أمين  برغوت 08632Gمزدوجالغربية

إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 17527131102/09/15 21 02/09/15الحسين الدريسي 08270Nمزدوجأولد عيسى

إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: اليوسفيةاولد العياشي المركزية 1752845102/09/15 21 02/09/15أحمد الهرش 08646Xمزدوجأولد سبيطة
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إقليم: اليوسفيةدار هدي بن الضو المركزيةإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1752882102/09/15 21 02/09/15سهام النعوم 13688Cمزدوجاطياميم

إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1753273602/09/15 21 02/09/15              م لعسل 08547Pمزدوجأولد حمدان

إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1753836802/09/15 21                اسامة 

الطويرة
02/09/15إلتحاق بالزوجة 08599

W

مزدوجمكرس

إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 1683068104/09/12 20 28/09/16المزياني سعيد 08556Zمزدوجمتوح

إقليم: اليوسفيةزاوية حرمة ا المركزيةإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1717063203/09/13 20 02/09/16عائشة بكاري 13805Eمزدوجالكنتور

إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: اليوسفيةإيغود المركزية 17174991003/09/13 20 26/09/16عادل شيهن 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 17178121003/09/13 20 02/09/16احمد رضى الحوم 13676Pمزدوجالكرعاني

إقليم: اليوسفيةزاوية حرمة ا المركزيةإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1718130503/09/13 20 02/09/16سكينة فارس 13805Eمزدوجالكنتور

إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1718695203/09/13 20 02/09/16ميلود مكروح 13613

W

مزدوجسيدي أتيجي

مدرسة السلطان مولي إقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية

اسماعيل

عمالة: مراكش 1721250202/09/14 19 لبريكي فاطمة 

الزهراء
02/09/16إلتحاق بالزوج 26067Hمزدوجحربيل

إقليم: اليوسفيةالفوارع المركزيةإقليم: اليوسفيةالخنساء 1752807502/09/15 19 02/09/15إلتحاق بالزوجايمان القاسم 13789Mمزدوجاسبيعات

إقليم: اليوسفيةالبلت المركزيةإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1720518602/09/14 18 02/09/16لمياء الفاضيلي 13799Yمزدوجالكنتور

إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: اليوسفيةالخنساء 1753351202/09/15 18 02/09/15فاطمة لوغوي 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الجديدةم/م زاوية سايسإقليم: اليوسفيةالحسينات المركزية 1683407104/09/12 15 فاطمة الزهراء 

هيللي
02/09/16إلتحاق بالزوج 08581Bمزدوجزاوية سايس

إقليم: اليوسفيةسيدي احمد المختلطةإقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 1684532904/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجنوال زين الدين 13590

W

مزدوجالكنتور

إقليم: اليوسفيةعمر بن الخطاب المركزيةإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1718022303/09/13 15 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر العوراني 13794Tمزدوجاسبيعات

عمالة مقاطعات عين الشفشاونيإقليم: اليوسفيةراس العين المركزية

السبع الحي الم
1752440102/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجمارية شقري 01603S)مزدوجعين السبع )المقاطعة
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إقليم: الحوزالخميسإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1263882304/09/02 14 02/09/16مصطفى أرايد 03713Kمزدوجأوريكة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: اليوسفيةالجدور المركزية 1581469602/09/10 14 26/09/16مراد السبعي 07417Lمزدوجأحد بوموسى

إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1584748305/09/11 14 02/09/16حليمة الريفاعي 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1682023704/09/12 14 02/09/16ابراهيم بنعباز 08270Nمزدوجأولد عيسى

إقليم: سطاتسيدي ناصرإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1682457204/09/12 14 02/09/16نور الدين الشيخاوي 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1683135104/09/12 14 02/09/16الرباعي سفيان 08165Zمزدوجشتوكة

إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1683149104/09/12 14 02/09/16الحسين الصبار 08409Pمزدوجلعكاكشة

عمالة: الميةالبراهمةإقليم: اليوسفيةالكعدة المركزية 1717057403/09/13 14 02/09/16باكر منير 01719Tمزدوجالشللت

إقليم: اليوسفيةدار هدي بن الضو المركزيةإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1719307103/09/13 14 02/09/16وهبي يونس 13688Cمزدوجاطياميم

إقليم: اليوسفيةزاوية حرمة ا المركزيةإقليم: اليوسفيةالطحارة المركزية 1758379102/09/16 14 02/09/16نسرين المروان 13805Eمزدوجالكنتور

إقليم: اليوسفيةراس العين المركزيةإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1758439302/09/16 14 02/09/16فاطمة سرهابيل 13734Cمزدوجراس العين

إقليم: الحوزتالبنينإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1580428802/09/10 13 06/09/17لطيفة  الفضبل 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: اليوسفيةالنور

المركزية

عمالة: مراكش 1752543202/09/15 10 06/09/17كمال الشرقاوي 02760Zمزدوجالمنابهة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: اليوسفيةالطياميم المركزية

الواحد المراكشي

إقليم: برشيد 1585296109/12/11 7 06/09/17حسناء أرضي 14040K)مزدوجالكارة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الموحدينإقليم: اليوسفيةعبد العزيز بن شقرون

ملول
1753822502/09/15 28 02/09/15عبدالعالي  تكنفى 05033V)المازيغيةانزكان )البلدية

المدرسة البتدائية عبدا بن إقليم: اليوسفيةسيدي احمد المختلطة

ياسين

إقليم: كلميم 1721782102/09/14 24 02/09/14سباح  عبد ا 10537C)المازيغيةكلميم )البلدية

م.ج تارسواط مركزية إقليم: اليوسفيةم البوعمراني

تارسواط

إقليم: تيزنيت 1752374801/09/15 18 02/09/15سعيد بونعناع 16851Rالمازيغيةتارسوات
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08

إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 211361116/09/85 205 16/09/90أقدمية 20 سنةاحماد اعمالك 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةالسلمإقليم: الرشيديةقصر الجديد 215301421/09/83 203 مولي عبد الرحمان 

يوسفي
05/10/93أقدمية 20 سنة 09401T)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: الرشيديةقطع   الواد 258217116/09/85 203 16/09/94أقدمية 20 سنةالعلوي المختار 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: الرشيديةمسكي 213601416/09/85 199 مولي م يوسفي 

علوي
16/09/94أقدمية 20 سنة 09369H)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: صفرومدرسة اللوزإقليم: الرشيديةلبطرني 354741216/09/89 199 16/09/92أقدمية 20 سنةاهروش علي 20899R)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: الرشيديةالتوحيدإقليم: الرشيديةتلوين 357336316/09/89 199 16/09/92أقدمية 20 سنةاجراري احساين 09384Z)مزدوجكلميمة )البلدية

إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةاوفوس 213756116/09/85 197 06/10/93أقدمية 20 سنةيوسف وتزاري 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: الرشيديةكيغلن 288192716/09/86 197 16/09/92أقدمية 20 سنةمرجاني الوزاني 09369H)مزدوجالرشيدية )البلدية

عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 316439116/09/88 197 16/09/93أقدمية 20 سنةانواكي لحسن 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةواقة 238738417/09/84 193 16/09/92أقدمية 20 سنةبن الفقير عبد القادر 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةاولد عبدالحليم 383726117/09/90 193 16/09/93أقدمية 20 سنةوالسعادا احماد 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

الشهيد أحمد بن م 

الرشدي

إقليم: الرشيديةابن رشدإقليم: الرشيدية 385664917/09/90 193 29/09/03أقدمية 20 سنةعبد العزيز المداني 09370J)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: الرشيديةايت ابراهيم 725507716/09/92 193 16/09/92أقدمية 20 سنةابنعلي م 09666Fمزدوجاغريس العلوي

إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةقطع   الواد 258992316/09/85 191 12/02/94أقدمية 20 سنةصادقي العربي 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةتحسنونت 357388716/09/89 191 16/09/94أقدمية 20 سنةبوعمري مصطفى 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةلبطرني 764617216/09/91 191 16/09/93أقدمية 20 سنةابوبكر عبدالعالي 09368G)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةالحاج احمد الشرقاويإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 765359316/09/91 191 16/09/93أقدمية 20 سنةالبقال احمد 24278N)مزدوجالرشيدية )البلدية
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إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةتاوريرت 383696417/09/90 189 14/10/99أقدمية 20 سنةالعمراوي حمادي 09638Aمزدوجالخنك

إقليم: الرشيديةأيت أزينإقليم: الرشيديةالحارة 385479117/09/90 189 16/09/94أقدمية 20 سنةبوفارس الصديق 09664Dمزدوجاغريس العلوي

عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: الرشيديةلبطرني 391008117/09/90 189 16/09/94أقدمية 20 سنةكامل مبارك 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 172392516/09/82 187 16/09/90أقدمية 20 سنةبوزيد الحسان 20622P)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةكردميتإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 356421216/09/89 187 16/09/95أقدمية 20 سنةم اشعيبا 09407Z)مزدوجتنجداد )البلدية

إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: الرشيديةحي المقاومة 3565261016/09/89 187 31/10/06أقدمية 20 سنةمبارك اتلكلو 09364C)مزدوجالرشيدية )البلدية

عمالة: مكناسالسماعيليةإقليم: الرشيديةاولد معطلة 737730116/09/93 187 26/10/93أقدمية 20 سنةعيدي مصطفى 04011J)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: الرشيديةتنكبيت

زياد

إقليم: العيون 211308116/09/85 183 16/09/98أقدمية 20 سنةابراهيم عزيزي 06433S)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الطبريإقليم: الرشيديةاجبيل

البيضاء أنفا
720901116/09/92 183 16/09/92أقدمية 20 سنةسراوي رؤوف 01439N)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

إقليم: الرشيدية11 ينايرإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 269977916/09/85 181 16/09/97أقدمية 20 سنةأهكو يوسف 09373M)مزدوجالرشيدية )البلدية

إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةاولد يوسف 3910861017/09/90 181 16/09/96أقدمية 20 سنةلعمرني عبدالواحد 09638Aمزدوجالخنك

عمالة: سلمدرسة 11ينايرإقليم: الرشيديةالسات 738734216/09/93 175 16/09/96أقدمية 20 سنةاحمد هادي 24971S)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الرشيديةكردميتإقليم: الرشيديةواقة 725497316/09/92 173 16/09/97أقدمية 20 سنةالقطيبي باسو 09407Z)مزدوجتنجداد )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: الرشيديةالسيــــفة 57865116/09/94 169 16/09/96أقدمية 20 سنةماموني مصطفى 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةلكراير 737887316/09/93 167 16/09/98أقدمية 20 سنةعبداللطيف الحميم 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

عمالة: الميةالطبريإقليم: الرشيديةاكلي 745312116/09/93 165 16/09/95أقدمية 20 سنةالدوي علي 01887A)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 832994402/11/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةاحمد ادريسي 09398Pمزدوجفركلة العليا
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عمالة: طنجة - أصيلسيدي اليمانيإقليم: الرشيديةتابوعصامت 1116664216/09/97 163 27/04/98أقدمية 20 سنةعواطف الدراوي 15212Jمزدوجسيدي اليمني

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: الرشيديةاجبيل 1049168416/09/96 153 16/09/00أقدمية 12 سنةبوشدور عمر 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: الرشيديةفزنة 1049235216/09/96 153 06/09/00أقدمية 12 سنةمصطفى مزياني 04017Rمزدوجعين عرمة

إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: الرشيديةاجبيل 1049750116/09/96 148 16/09/99إلتحاق بالزوجةافقيري يوسف 09509Kمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيم 1049785116/09/96 145 16/09/00أقدمية 12 سنةالهوشمت امبارك 09583Rمزدوجالطاوس

إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: الرشيديةاكديــــــم 92420116/09/95 143 01/10/01أقدمية 12 سنةحمو ديش 09387C)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: الرشيديةتاوريرت 1153557316/09/99 143 12/09/01أقدمية 12 سنةخليل الشلوي 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة: مكناسايت حسينإقليم: الرشيديةكيغلن 749320516/09/93 141 16/09/99أقدمية 12 سنةالغنامي عبد الكريم 04030Eمزدوجأيت ولل

إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةاكدمان 1172872206/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةحسن ابو مالك 09709Cمزدوجفركلة العليا

إقليم: الحاجببوشرموإقليم: الرشيديةايت سليمان 1174218406/09/00 139 06/09/01أقدمية 12 سنةبيقي ابراهيم 04137

W

مزدوجاقدار

إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: الرشيديةافغ 1233876506/09/01 135 06/09/02أقدمية 12 سنةابومالك م 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةتمزكيت 1234640106/09/01 135 12/09/02أقدمية 12 سنةبغروص سدي موح 09669Jمزدوجتاديغوست

إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 1238630306/09/01 135 04/09/02أقدمية 12 سنةسعيد مزون 09709Cمزدوجفركلة العليا

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 1049296116/09/96 133 04/09/02أقدمية 12 سنةسعيدي فؤاد 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: الرشيديةالخربات 1119837916/09/98 133 16/09/00أقدمية 12 سنةومو يوسف 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2 1122995216/09/98 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعلوي مولي الزاهد 26306T)مزدوجارفود )البلدية

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: الرشيديةلحساسنة 1266875104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةكوكليد سامية 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة: مكناسابو القاسم الشابيإقليم: الرشيدية حي السلم 356675416/09/89 130 16/09/98أقدمية 20 سنةأوقد محجوبة 03958B)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة ابن المقفعإقليم: الرشيديةافغ 1238326106/09/01 130 06/09/01إلتحاق بالزوجماموني علوي حسناء 21479

W

مزدوججليز )المقاطعة(

إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الرشيديةالزريقات 744430416/09/93 129 01/10/06أقدمية 12 سنةاعياي م 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: الرشيديةتزوكاغين 11588271016/09/99 129 16/09/02أقدمية 12 سنةحميد بربوط 26805K مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةاسريرإقليم: الرشيديةافغ 1264852304/09/02 129 15/09/03أقدمية 12 سنةبيشو عبد المجيد 09714Hمزدوجفركلة العليا

إقليم: الرشيديةاسريرإقليم: الرشيديةافغ 1269024604/09/02 129 04/09/03أقدمية 12 سنةاموعشى حميد 09714Hمزدوجفركلة العليا

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: الرشيديةمولي ادريس الول 3839301117/09/90 128 23/02/04أقدمية 12 سنةبوصحابة م 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: وزانم ابي حيان التوحيديإقليم: الرشيديةالسيــــفة 1158754216/09/99 128 05/09/03إلتحاق بالزوجسهام بلخيري 14663M)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الرشيديةشرفة باحاج 1178378206/09/00 126 05/09/03إلتحاق بالزوجخرازي زهرة 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الرشيديةالباباطإقليم: الرشيديةتوروك 1180067806/09/00 126 17/09/03إلتحاق بالزوجةعبد العزيز والزين 20623Rمزدوجاغريس العلوي

إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: الرشيديةتزوكاغين 1115174116/09/97 125 12/09/03أقدمية 12 سنةبنحمد عبد الرحمان 04174Lمزدوجلقصير

إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الرشيديةالغرفة 1179103606/09/00 125 03/03/06أقدمية 12 سنةحجاجي يونس 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: الرشيديةالمعاضيد 1179181506/09/00 125 07/09/05أقدمية 12 سنةحسن حمزان 04185Yمزدوجلقصير

إقليم: الدريوشم. ابن هانئإقليم: الرشيديةشرفة باحاج 1179515106/09/00 125 16/09/03إلتحاق بالزوجمحبرة حنان 12329A)مزدوجبن الطيب )البلدية

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: الرشيديةتيهارين 1234063606/09/01 125 12/09/02أقدمية 12 سنةآيت بعزى بدر 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 1238978106/09/01 125 06/09/02أقدمية 12 سنةأولوة حميد 07578Lمزدوجكريفات

عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الرشيديةم المختار السوسي 744058616/09/93 124 12/10/98إلتحاق بالزوجشرويط نادية 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية
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إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: الرشيديةالغرفة 1235968206/09/01 123 28/09/05أقدمية 12 سنةالنصاري مبارك 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيم 1237311206/09/01 123 05/12/05أقدمية 12 سنةحميوي علي 04185Yمزدوجلقصير

عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: الرشيديةفزنة 1238378106/09/01 123 07/09/05أقدمية 12 سنةنجلء مسرار 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: الرشيديةقصر بودنيب 1265046404/09/02 123 21/10/05أقدمية 12 سنةبوزكراوي زينب 04222Nمزدوجرأس اجري

عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 60057816/09/94 122 26/09/98إلتحاق بالزوجاحممي الزهراء 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: الرشيديةلحساسنةإقليم: الرشيديةالترميدي 1049393116/09/96 122 01/11/00أقدمية 12 سنةمسلك م 09511Mمزدوجعرب صباح زيز

الشهيد أحمد بن م 

الرشدي

إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيدية 724991116/09/92 118 03/12/01أقدمية 12 سنةعبد ا العماري 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: الرشيديةالباباط 1122919416/09/98 115 09/10/06أقدمية 12 سنةبوحميد اسماعيل 04222Nمزدوجرأس اجري

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقاليإقليم: الرشيديةالحارة

تمارة
1153486116/09/99 115 25/10/05أقدمية 12 سنةمادلي حفيظة 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الرشيديةالخرباتإقليم: الرشيديةاكدمان 13081121005/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةحسنة ابراهيم 09706Zمزدوجفركلة العليا

عمالة: طنجة - أصيلابن زيدونإقليم: الرشيديةالحاج احمد الشرقاوي 1115194316/09/97 113 10/09/15إلتحاق بالزوجاكريم مينة 15137C طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: الرشيديةتوروك

تمارة
1179949106/09/00 107 06/09/04أقدمية 12 سنةخديجة جبري 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تامسناإقليم: الرشيديةالطاوس

تمارة
1367775107/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةمصواب مونى 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةافغ 1307002105/09/03 105 15/09/08سماعيل الوافي 09669Jمزدوجتاديغوست

عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: الرشيديةالتوحيد 1122951116/09/98 104 25/10/02أقدمية 12 سنةنعيمة قرطيط 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: وزانم المصلىإقليم: الرشيديةاهبيبات 1267641304/09/02 102 15/09/08إلتحاق بالزوجكزي سميرة 14666R)مزدوجوزان )البلدية

إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيدية  تاديغوست 1158866116/09/99 101 06/09/06أقدمية 12 سنةالداني حمو 09669Jمزدوجتاديغوست
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إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: الرشيديةافغ 1237292106/09/01 93 05/09/07حمداني خالد 09702Vمزدوجفركلة السفلى

إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: الرشيديةتزوكاغين 1266925604/09/02 93 04/09/12هاشيمي عبد العطي 04133Sمزدوجاقدار

عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: الرشيديةالغرفة 1235930106/09/01 92 22/02/12إلتحاق بالزوجةالعلمي عبد العزيز 03914Dمزدوجمجاط

إقليم: الرشيديةواقةإقليم: الرشيديةاكلي 1367168107/09/04 91 16/09/08إلتحاق بالزوجحنان بوعري 09658Xمزدوجاغريس السفلي

عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: الرشيديةالحكمة 1264510104/09/02 90 12/09/10سميرة بنلمعطي 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: الرشيديةتابوعصامت 1307277105/09/03 89 04/09/12هدون يونس 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: الرشيديةلحساسنةإقليم: الرشيديةفزنة 1267484304/09/02 86 02/09/14جناني  ابراهيم 09511Mمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: الرشيديةكيغلن 1234245806/09/01 85 04/09/12علمي مريم 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةاغبالو 1266022313/01/03 85 05/09/08الحسناوي جمال 09697Pمزدوجفركلة السفلى

إقليم: الرشيدية  تاديغوستإقليم: الرشيديةتوداعت 1306416905/09/03 85 05/09/08شريفي سلمان 09672Mمزدوجتاديغوست

إقليم: الرشيديةاكليإقليم: الرشيديةافغ 1308139905/09/03 85 03/09/13وحطنا ادريس 09681Xمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: الرشيديةقطع   الواد 1305765105/09/03 79 04/09/12امناس خديجة 09702Vمزدوجفركلة السفلى

إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةاكدمان 1269800112/09/02 78 03/09/08إلتحاق بالزوجةتوحى علي 09398Pمزدوجفركلة العليا

إقليم: الرشيديةالسلطان مولي الحسنإقليم: الرشيديةالترميدي 1234834106/09/01 76 25/02/12عبدالهادي بنعيسي 09408A)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةالترميدي 1266926104/09/02 74 02/09/14إلتحاق بالزوجهاشمي مريم 09380V)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: الرشيديةايت سليمان 1548493113/11/08 69 04/09/12طالبي علي 09682Yمزدوجملعب

عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: الرشيديةالمنكرة 1234486606/09/01 66 21/11/12منير عصوص 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الرشيديةالحكمة 1233829106/09/01 60 عبد العزيز عبد 

الوهاب

22/02/12 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: الرشيديةتامرنة 15823151015/09/10 60 15/09/10إلتحاق بالزوجساسي كريمة 03885Xمزدوجالدخيسة

إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: الرشيديةتوداعت 1581756515/09/10 59 15/09/10الفقير غانية 09712Fمزدوجفركلة العليا

إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةمرزوكة 1407390205/09/08 49 02/09/15عمري فتيحة 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: الرشيديةواقة 1269022604/09/02 47 06/09/17امينا يوسف 04177Pمزدوجلقصير

عمالة: الميةسهام 2إقليم: الرشيديةالزريقات 1181390106/09/00 45 06/09/17بوسف التجمعتي 01717R)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: الرشيديةواقةإقليم: الرشيدية  تاديغوست 1306223505/09/03 45 02/09/15إلتحاق بالزوجبوغروس بوشرى 09658Xمزدوجاغريس السفلي

إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: الرشيديةتوروك 1400211307/09/05 45 06/09/17م حفيضي 09695Mمزدوجفركلة السفلى

إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: الرشيديةكيغلن 1585145109/12/11 41 06/09/17بلغريسي م 09566Xمزدوجالسفلت

إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: الرشيديةفزنة 1549364302/09/09 39 06/09/17إلتحاق بالزوجأحدوا  عزيزة 26306T)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: الرشيديةاغبالو 1305486105/09/03 36 02/09/14إلتحاق بالزوجالعبا سي نوال 09702Vمزدوجفركلة السفلى

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنإقليم: الرشيديةتوداعت

تمارة
1548416113/11/08 35 02/09/15إلتحاق بالزوجحاني لطيفة 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الرشيديةملعبإقليم: الرشيديةاكديــــــم 1726050802/09/14 32 02/09/14إلتحاق بالزوجعائشة زرور 09683Zمزدوجملعب

عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: الرشيديةاحياتن 1179992111/09/00 31 06/09/17إلتحاق بالزوجاوعبرة آمال 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةمروتشة 1236950106/09/01 31 02/09/14إلتحاق بالزوجةفضلوي حميد 09398Pمزدوجفركلة العليا

إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: الرشيديةالسيــــفة 1405264305/09/07 31 06/09/17العلوي   هشام 04171Hمزدوجبطيط

إقليم: الرشيديةاولد يوسفإقليم: الرشيديةاغف نغير 1548314113/11/08 31 02/09/15عمر بوعبدلوي 09538Sمزدوجبني ام سجلماسة
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إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةملعب 1177778118/09/00 30 02/09/14إلتحاق بالزوجةاوصكى مصطفى 09704Xمزدوجفركلة العليا

إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: الرشيديةايت اولحو 17260701002/09/14 30 02/09/14إلتحاق بالزوجنخلوي الهام 09596Eمزدوجاوفوس

إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: الرشيديةتكرومت 1584971105/09/11 29 02/09/15إلتحاق بالزوجزعاري مريم 09378T)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةاوخيت 1726053102/09/14 28 10/09/15حسناوي نعيمة 09686Cمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: الرشيديةامنزران 1405429105/09/07 27 02/09/15إلتحاق بالزوجخياط خديجة 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةافغإقليم: الرشيديةاكدمان 1681799104/09/12 27 02/09/15مريم علبو 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

م.م سيدي  إقليم: الرشيديةتكرومت

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1266140104/09/02 24 02/09/16خاليد الكرموتي 04993Bمزدوجتامري

إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: الرشيديةتازوكارت 1681491501/01/12 24 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة سعداوي 09596Eمزدوجاوفوس

إقليم: الرشيديةملعبإقليم: الرشيديةتوروك 1549602102/09/09 23 06/09/17فاتحة الدراوي 09683Zمزدوجملعب

إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: الرشيديةم المختار السوسي 1583090205/09/11 23 02/09/16إلتحاق بالزوجبنحمى نزهة 09387C)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةاكدمان 1726072702/09/14 23 02/09/15إلتحاق بالزوجعلوي بلغيتي الحسنية 09598Gمزدوجاوفوس

إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةاغبالو 1752122901/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجبابوي لل زينب 09598Gمزدوجاوفوس

إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةاغبالو 1580764802/09/10 21 02/09/15إلتحاق بالزوجحورية  غريب 09607Sمزدوجالرتب

إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: الرشيديةاغبالو 1681075101/01/12 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةم حسن ديدي 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس

إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةفزنة 1681091101/01/12 20 02/09/16إلتحاق بالزوجنوا ل العل وي 09379U)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: الرشيديةاغبالو 1758313202/09/16 14 02/09/16بوزكروي ياسين 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: الرشيديةاولد يوسف 1400984107/09/05 9 اسليماني فاطمة 

الزهرء
06/09/17إلتحاق بالزوج 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةاكدمان 1751850702/09/15 9 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة ابومدان 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتاسليم 316364116/09/88 209 24/09/90أقدمية 20 سنةوزغو  ادريس 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلتبوعياش 317784116/09/88 207 10/10/88إلتحاق بالزوجةم الخنيفر 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: ميدلتاسليم

زياد

إقليم: العيون 707696122/09/92 193 22/09/92أقدمية 20 سنةايت ابراهيم امين 06433S)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلتبرم 211311116/09/85 191 16/09/93أقدمية 20 سنةابلل علي 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

مدرسة المقاوم م إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
344684117/09/90 181 23/09/94أقدمية 20 سنةنزي الحسين 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة الحي الجديدإقليم: ميدلتامــــــالو 354398116/09/89 175 16/09/98أقدمية 20 سنةشعلي عبد العزيز 24886Z)مزدوجالريش )البلدية

عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: ميدلتاكرسيف 768236316/09/91 175 16/09/95أقدمية 20 سنةالحيار م 26764R)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتامــــــالو 206733121/09/83 173 16/09/96أقدمية 20 سنةأيت البشا موحى 09388D)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة الحي الجديدإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 724970116/09/92 169 16/09/98أقدمية 20 سنةم عل 24886Z)مزدوجالريش )البلدية

كراندو م/م الشهيد علل 

بن عبد ا

إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلت 385542117/09/90 165 06/09/00أقدمية 12 سنةدحو م 21741F)مزدوجالريش )البلدية

عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: ميدلتتاروكوت 57428116/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةكتاني عزيز 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

ايت العباس - م/م 

السلطان م الحسن

إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلت 89348116/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةنزي لحسن 09388D)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتبوكمة 719744116/09/92 163 16/09/97أقدمية 20 سنةلهوير عبد ا 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

عمالة: المضيق - ابن باجةإقليم: ميدلتالنزالة

الفنيدق
740881116/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةمصطفى لعضيضي 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلت 1049270116/09/96 163 16/09/97أقدمية 20 سنةغفراني سعيد 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلت 832885216/09/93 159 06/09/00أقدمية 12 سنةشنيكر عبد القادر 09387C)مزدوجالريش )البلدية
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إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتبوكمة 738819116/09/93 154 30/10/98إلتحاق بالزوجةالحـر  الطيبي 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتبوكمة 64637116/09/95 153 16/09/97أقدمية 20 سنةعمري علوي فوزية 11599G)مزدوجميدلت )البلدية

مدرسة التيجاني بن 

مولي المصطفى

عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: ميدلت 348875116/09/89 153 16/09/89أقدمية 20 سنةالعقاوي م 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلت 1049821116/09/96 153 مكاوي علوي مولي 

احفيظ
17/10/05أقدمية 12 سنة 09387C)مزدوجالريش )البلدية

عمالة: مكناسايت حسينإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 1047511616/09/96 151 16/09/99أقدمية 12 سنةالفضيلي سيدي عمر 04030Eمزدوجأيت ولل

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلت 1119504116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةرفيق خديجة 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتتمايوست 1123143116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةأجباري فاتحة 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلتايت انو 91764116/09/95 145 16/09/00أقدمية 12 سنةابراهيم احميد 09387C)مزدوجالريش )البلدية

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتتاروكوت

احماد

إقليم: ميدلت 1049964216/09/96 145 16/09/00أقدمية 12 سنةحفيضي ساعيد 11628Nمزدوجبومية

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريل 240143217/09/84 140 17/11/03أقدمية 12 سنةكابشي حسان 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلت 11178801016/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةوزاني المصطفى 11844Yمزدوجأيت ازدك

إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: ميدلتاكدال 1234204406/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةعكاوي هشام 04174Lمزدوجلقصير

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: ميدلت 1235051106/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةبرعيش عبد الحق 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتزايدة 208234211/10/82 138 21/09/94أقدمية 20 سنةحاجي الحسين 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 1115180216/09/97 137 06/09/00أقدمية 12 سنةاخشين سيدي علي 09388D)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: ميدلتالخوخات 1179757106/09/00 137 23/09/02أقدمية 12 سنةطاع المصطفى 04209Zمزدوججحجوح

إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلتايت موسى اوعلي 89059116/09/95 135 07/09/05أقدمية 12 سنةعتو موحى 09387C)مزدوجالريش )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: ميدلتتمايوست 91536216/09/95 133 13/09/02أقدمية 12 سنةلهوير نعيمة 04150Kمزدوجأيت حرز ا

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرت

عبد ا

إقليم: ميدلت 1178791106/09/00 133 06/09/03أقدمية 12 سنةمصطفى زاهيري 09775Zمزدوجغرس تعللين

إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر 1264609504/09/02 129 04/09/03أقدمية 12 سنةبرشى فراح 04148Hمزدوجأيت حرز ا

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر

عبد ا

إقليم: ميدلت 1269337504/09/02 129 04/09/03أقدمية 12 سنةصديقي مولي يوسف 09775Zمزدوجغرس تعللين

إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: ميدلتايت سيدي عمرو 1115802516/09/97 128 16/09/04إلتحاق بالزوج عادل     نور الهدى 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

إقليم: ميدلتايت خوجمانإقليم: ميدلت 1238774506/09/01 125 13/01/03أقدمية 12 سنةاعندي هرو 09779Dمزدوجغرس تعللين

إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: ميدلتاكدال 1306253405/09/03 125 19/09/06أقدمية 12 سنةبوافري خديجة 04174Lمزدوجلقصير

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلتميشلفن

عبد ا

إقليم: ميدلت 1306917905/09/03 125 05/09/03أقدمية 12 سنةخالد المعطي 09775Zمزدوجغرس تعللين

إقليم: ميدلتايت خوجمانإقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر 1307733405/09/03 125 01/10/05أقدمية 12 سنةالمزود عبد العزيز 09779Dمزدوجغرس تعللين

عمالة: مراكشمدرسة الجبل الخضرإقليم: ميدلتميبلدن 1119663616/09/98 124 17/09/02إلتحاق بالزوجبومجهول للهند 02693B مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلت 1269073704/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةوردة اويشو 09770Uمزدوجغرس تعللين

مجموعة مدارس 

اغزديس

إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: ميدلت 1269941716/10/02 123 16/10/02أقدمية 12 سنةالزاير حنان 21187Dمزدوجأيت بورزوين

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 1178740106/09/00 121 30/10/06أقدمية 12 سنةالحو الساهل 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 172375716/09/82 120 02/09/16الحسين اجويد 11925Lمزدوجزايدة

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: ميدلت 1368697323/09/04 117 23/09/04أقدمية 12 سنةسحاقي مونة 03910Zمزدوجمهاية

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقيإقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريل

تمارة
738969116/09/93 108 13/10/99أقدمية 12 سنةالحمزاوي لل حكيمة 25225Tمزدوجمرس الخير

إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: ميدلتايت علي اويكو 1234139106/09/01 105 29/10/06أقدمية 12 سنةأيت مجوض سعيد 07523Bمزدوجدير القصيبة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتبوتخباي 1158845716/09/99 101 22/10/07طائعي مولي يوسف 11853Hمزدوجأيت عياش

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر

عبد ا

إقليم: ميدلت 1263342104/09/02 101 05/09/06أقدمية 12 سنةاضرضور يوسف 09775Zمزدوجغرس تعللين

ايت علي ويكو - م/م 

المل

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلت

عبد ا

إقليم: ميدلت 1264055104/09/02 101 04/09/06أقدمية 12 سنةباعلي م 09775Zمزدوجغرس تعللين

عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: ميدلتاستغرغور 1235467406/09/01 99 07/09/05أقدمية 12 سنةبزيوي رشيد 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: خنيفرةاسولإقليم: ميدلتايت حنيني 1399414207/09/05 99 04/10/05أقدمية 12 سنةبنحتات فاتن 11750

W

مزدوجاكلمام ازكزا

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: ميدلتتاملحت 1235131706/09/01 97 24/01/11بوبكري عبد الصمد 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: ميدلتالخوخات 1234098613/09/01 93 07/09/07ايت هادي رشيد 04150Kمزدوجأيت حرز ا

إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: ميدلتايت لهري 1263333212/09/02 93 15/09/08اشقاشو م 04148Hمزدوجأيت حرز ا

ايت اوسال - م/م ابن 

زيدون

إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: ميدلت 1267594304/09/02 93 25/11/08قربوش سعيد 04209Zمزدوججحجوح

ايت يعقوب - م/م 

تسامرت

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلت

عبد ا

إقليم: ميدلت 1269411112/09/02 93 04/09/07بوكيل صالحي 09775Zمزدوجغرس تعللين

إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: ميدلتايت حطــــاب 1405739123/01/08 93 23/01/08اليمني علي 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: ميدلت20 مدرسة غشت 383842117/09/90 92 02/09/16إلتحاق بالزوجنجات اراق 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتبوعياش 1239591213/09/01 92 05/09/11إلتحاق بالزوجخديجة طالبي 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

مدرسة موحى امحزون 

بن احماد

إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: ميدلت 1047389416/09/96 88 07/09/04أقدمية 12 سنةيوسفي مصطفى 11613Xمزدوجأيت اسحاق

عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: ميدلتمدرسة كم زايدة 1401316101/01/06 88 01/01/06أقدمية 12 سنةالبوزياني  المصطفى 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: ميدلتاعباري 60037116/09/94 87 05/09/08علج ابراهيم 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

كراندو م/م الشهيد علل 

بن عبد ا

إقليم: الحاجببودربالةإقليم: ميدلت 12349321006/09/01 85 04/09/12بنحساين سعيد 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: ميدلتتمايوست 1238996913/09/01 85 05/09/08اسماعيل اقزامر 04142Bمزدوجأيت بورزوين

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلت 1263933704/09/02 85 05/09/08مصطفى اسامر 09794Vمزدوجامزيزل

إقليم: ميدلتامــــــالوإقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر 1264185304/09/02 85 05/09/08بعلو رشيد 09780Eمزدوجغرس تعللين

 زاوية سيدي حمزة - 

م/م ابي سليم العياشي

إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلت 1266394104/09/02 85 05/09/08م العثماني 09803Eمزدوجسيدي عياد

إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: ميدلتتمايوست 1233976906/09/01 81 02/09/10سعيد اكوجيل 02307Gمزدوجتازوطة

 زاوية سيدي حمزة - 

م/م ابي سليم العياشي

إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلت 1173106406/09/00 80 02/09/14أيت زهرة صابر 09805Gمزدوجسيدي عياد

إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتايت مولي 1263257319/10/02 80 عابدي مولي 

المصطفى

02/09/16 22658Cمزدوجزايدة

 زاوية سيدي حمزة - 

م/م ابي سليم العياشي

إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلت 1405735223/01/08 77 05/09/11امبارك  لعداد 09773Xمزدوجغرس تعللين

إقليم: الحاجبايت وللإقليم: ميدلتميشلفن 1545668101/01/10 77 01/01/10اكرام مليكة 04168Eمزدوجبطيط

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: ميدلت 1549608702/09/09 77 02/09/09هاشمي علوي فوزية 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

ايت اوسال - م/م ابن 

زيدون

إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلت 1550738101/01/10 77 01/01/10خجماني يوسف 09773Xمزدوجغرس تعللين

إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: ميدلتاوكريران بن م 1234266106/09/01 76 06/09/11عل لطيفة 04133Sمزدوجاقدار

إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتاولد التاير 1305926105/09/03 72 02/09/14بامح م 11884Sمزدوجامرصيد

إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 1405733423/01/08 71 اسماعيلي علوي 

مليكة

02/09/10 09805Gمزدوجسيدي عياد

إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: ميدلتاوكريران بن م 1264670104/09/02 70 22/03/11مصطفي بيلي 04133Sمزدوجاقدار

إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتبوعياش 1179175511/09/00 68 02/09/15إلتحاق بالزوجةهموري عبد ا 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: خنيفرةكروشنإقليم: ميدلتايت ابراهيم 1175580806/09/00 67 03/09/13المتوكل عبد الغني 11682Xمزدوجكروشن
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - خديجة أم المؤمنينإقليم: ميدلتبوتخباي

الفنيدق
1267326104/09/02 67 02/09/09افقير م 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 1399376107/09/05 67 بن الفاطمي سيدي 

م أمين
02/09/09إلتحاق بالزوجة 11857Mمزدوجأيت عياش

إقليم: ميدلتمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 1234717406/09/01 61 24/01/11إلتحاق بالزوجبسين مليكة 11600H)مزدوجميدلت )البلدية

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: ميدلت 1368423107/09/04 61 04/09/12إلتحاق بالزوجةحكى عبد الرحيم 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

 زاوية سيدي حمزة - 

م/م ابي سليم العياشي

إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلت 14015651006/09/06 61 07/09/11تعل وت  عزيز 09805Gمزدوجسيدي عياد

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلت 1404310605/09/07 61 05/09/11موحي ابا 09773Xمزدوجغرس تعللين

إقليم: إفرانتابرغازيتإقليم: ميدلتاعباري 1580387702/09/10 61 فاطمة الزهراء 

النصاري

04/09/12 10733Rمزدوجعين اللوح

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: ميدلتايت مولي 1581026702/09/10 61 05/09/12نزهة لشعل 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: ميدلتواد الدهبإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 1581717302/09/10 61 04/09/12احدجي م 09399Rمزدوجكرامة

إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 1582936605/09/11 61 05/09/11حنان ازاز 09682Yمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: ميدلتالمغو 1583331205/09/11 61 05/09/11شيشوا نعيمة 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: ميدلتايت لهري 1584640205/09/11 61 05/09/11حنان ودي 09581Nمزدوجالطاوس

إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتكروان 1405418305/09/07 60 03/09/13إلتحاق بالزوجقدوري حنان 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 1269779512/09/02 59 18/09/11إلتحاق بالزوجةتجامي مصطفى 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتتمايوست 1305519416/09/03 59 04/09/12عبيرو نادية 11884Sمزدوجامرصيد

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

عمالة: مكناسعبد ا بن ياسينإقليم: ميدلت 1582105202/09/10 59 02/09/10إلتحاق بالزوجحدوش سهام 03796A)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: إفرانتابرغازيتإقليم: ميدلتاعباري 1582357702/09/10 57 03/09/13عبد الرحيم زدوق 10733Rمزدوجعين اللوح
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتمدرسة اغبالو

احماد

إقليم: ميدلت 1550596201/01/10 56 03/09/13مصطفى حربيل 11628Nمزدوجبومية

إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 15821201002/09/10 54 02/09/14الحسناوي م 09805Gمزدوجسيدي عياد

إقليم: ميدلتزايدةإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 1407782518/02/09 53 04/09/12اوباحسو المصطفى 11630Rمزدوجزايدة

اوتربات - م/م المام 

الغزالي

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: ميدلت

سيدي بوكيل

إقليم: ميدلت 1548278325/11/08 53 04/09/12لحسن باعلي 09797Yمزدوجامزيزل

المدرسة الجماعاتية 

أنفكو

إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: ميدلت 16820131104/09/12 53 04/09/12م بكاري 02373Dمزدوجأولد امكودو

عمالة: مكناسكرمتإقليم: ميدلتايت ابراهيم 1683319804/09/12 53 04/09/12 حفيظي خولة 03849Hمزدوجوليلي

إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: ميدلتميشلفن 1683790804/09/12 53 04/09/12فتيحة مكى 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: إفرانضاية عواإقليم: ميدلتميشلفن 1684130204/09/12 53 04/09/12سارة وكطو 10691Vمزدوجضاية عوا

إقليم: الرشيديةالحي الميإقليم: ميدلتايت حطــــاب 1684400704/09/12 53 04/09/12عزيزة تنافعت 23262J)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتتمايوست 1267714404/09/02 52 02/09/14خيطوش عادل 11884Sمزدوجامرصيد

إقليم: الخميساتالعقادإقليم: ميدلتاوكريران بن م 1549557602/09/09 52 02/09/15بورواح نورة 11412Dمزدوجبراشوة

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتاكرسيف

احماد

إقليم: ميدلت 1237897213/09/01 51 04/09/12خويا حميد 11628Nمزدوجبومية

عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 1368748507/09/04 51 06/09/17طرهوش م 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: ميدلتميشلفن 1401804106/09/06 51 05/09/11عبد الصمد ايشي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 1581920402/09/10 51 04/09/12إلتحاق بالزوجالذهبي خديجة 14938Lمزدوجسلفات

إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: ميدلتالمغو 1583073205/09/11 51 05/09/11جليلة بن عثمان 09523Aمزدوجفزنا

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: ميدلت 1583166205/09/11 51 05/09/11فوزية  بودشار 10974Cمزدوجبومعيز
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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جماعة التعيين

إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 1367917107/09/04 48 02/09/14الحو رشيد 11894Cمزدوجبومية

إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: ميدلتتاروكوت 1582355402/09/10 48 02/09/16زبادي حسن 19323Cمزدوجلهري

إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: ميدلتايت لهري 1681788504/09/12 46 02/09/14عز الدين عكراد 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيق 1684200704/09/12 46 04/09/12سناء الرحموني 09523Aمزدوجفزنا

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: ميدلت 1263468304/09/02 45 ايت عبد القادر سيدي 

عبد القادر

03/09/13 11515Rمزدوجآيت علي او لحسن

إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتبوعياش 1399682107/09/05 45 06/09/17دادا عبد النبي 11884Sمزدوجامرصيد

إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 1550853601/01/10 45 03/09/13امبارك اوراغ 09523Aمزدوجفزنا

إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 1551400501/01/10 45 02/09/13ايت بريك فؤاد 04177Pمزدوجلقصير

إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: ميدلتميشلفن 1580889102/09/10 45 03/09/13رشيد إدريسي 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتتمايوست 1584575305/09/11 44 21/11/13إلتحاق بالزوجنواش بشرى 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة المام الغزاليإقليم: ميدلتاكدال 1682380204/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجسعاد بريبري 11601J)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 1401083307/09/05 43 04/09/12نزهة زابور 21499Tمزدوجزايدة

إقليم: ميدلتمدرسة المام الغزاليإقليم: ميدلتايت لهري 1405966421/02/08 43 04/09/12إلتحاق بالزوجفتيحة اوهروا 11601J)مزدوجميدلت )البلدية

عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 1681690104/09/12 43 04/09/12مريم عايدي 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 1683478104/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجاسواني صباح 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: ميدلتالمغو 1683490404/09/12 43 04/09/12الجبوري صفاء 04186Zمزدوجلقصير

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت 1683844604/09/12 43 04/09/12حسناء مرغادي 09725Vمزدوجاموكر
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إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: ميدلتميشلفن 1683853204/09/12 43 04/09/12رجاء مرزوقي 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

إقليم: خنيفرةامصورإقليم: ميدلتميشلفن 1683878404/09/12 43 04/09/12نعيمة مروان 11836Pمزدوجالحمام

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

إقليم: ميدلتالنزالةإقليم: ميدلت 1683911804/09/12 43 04/09/12ليلى مو عمري 09786Lمزدوجالنزالة

ايت العباس - م/م السلطان م إقليم: ميدلتالمغو

الحسن

إقليم: ميدلت 1684217904/09/12 43 04/09/12رجدالي حياة 09784Jمزدوجالنزالة

مدرسة التيجاني بن مولي إقليم: ميدلتمدرسة اغبالو

المصطفى

إقليم: ميدلت 1269128112/09/02 42 05/09/11راشيدي لحبيب 11629Pمزدوجبومية

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

إقليم: خنيفرةامالوإقليم: ميدلت 1368091107/09/04 42 02/09/16إلتحاق بالزوجةافتاتي ابراهيم 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: النواصرم. ابن سيناإقليم: ميدلتاوكريران بن م 1582116213/09/10 42 03/09/13إلتحاق بالزوجاسماء حنين 26532N)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: ميدلتاستغرغور 1583338105/09/11 41 02/09/14إلتحاق بالزوجنورا شوشو 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: ميدلتكروانإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 1583508205/09/11 41 02/09/14إلتحاق بالزوجالهزاوني خديجة 11848Cمزدوجأيت ازدك

إقليم: ميدلتمدرسة المام الغزاليإقليم: ميدلتبودراع 1405946318/02/08 40 02/09/14إلتحاق بالزوجشاهيد حبيبة 11601J)مزدوجميدلت )البلدية

عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: ميدلتايت اوفل 1407435205/09/08 40 02/09/16أوخوية نور الدين 04061Nمزدوجعين جمعة

مجموعة مدارس 

اغزديس

مدرسة التيجاني بن مولي إقليم: ميدلت

المصطفى

إقليم: ميدلت 1584436305/09/11 40 02/09/14مرخوش رشيدة 11629Pمزدوجبومية

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت 1550102101/01/10 39 02/09/15سيدي م كور 09725Vمزدوجاموكر

إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلتايت حنيني 1580914102/09/10 38 02/09/14اسماعيل اطيوج 11900Jمزدوجاغبالو

عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيق 1582975205/09/11 38 04/09/13بحباح سميرة 04061Nمزدوجعين جمعة

إقليم: خنيفرةالزلقةإقليم: ميدلتبواضيل 1584874105/09/11 38 08/09/15إلتحاق بالزوجالصغيري حياة 11626Lمزدوجمولي بوعزة

إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 1584923305/09/11 38 02/09/14سومية التماسي 04164Aمزدوجبطيط
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عمالة: مكناسالتنميةإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 1718968803/09/13 38 03/09/13إلتحاق بالزوجفاتيحة وحدا 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 1726019402/09/14 38 02/09/14بدرية جبروني 02369Zمزدوجأولد امكودو

إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 1726026602/09/14 38 02/09/14اليعقوبي حسناء 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتتمايوست 1264221424/09/02 37 03/09/13إلتحاق بالزوجبركي السعدية 11843Xمزدوجأيت ازدك

إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتزبزاط 1268233412/09/02 37 03/09/13إلتحاق بالزوجةم منصوري 09388D)مزدوجالريش )البلدية

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتاكرسيف

احماد

إقليم: ميدلت 1584270105/09/11 37 02/09/15إلتحاق بالزوجسـلـوى كــتـيـري 11628Nمزدوجبومية

إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: ميدلتبواضيل 1718657103/09/13 37 03/09/13إلتحاق بالزوجلطفي للأمينة 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: ميدلتايت لهري 1683212604/09/12 36 02/09/14هند الزواي 12388Pمزدوجبني شيكر

عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: ميدلتاوكريران بن م 1683618504/09/12 36 06/09/17كليش فاطمة الزهراء 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

عمالة: مكناسموساوةإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 16838911104/09/12 36 02/09/14رضوان ميموني 03855Pمزدوجمغاصيين

مدرسة موحى امحزون 

بن احماد

إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: ميدلت 1684057304/09/12 36 06/09/17أمين وعلي 14876Uمزدوجصفصاف

إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: ميدلتايت لهري 1716904203/09/13 36 02/09/16عزيزة امهاوش 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتايت لهري 1717702503/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجالبرجي نعيمة 11843Xمزدوجأيت ازدك

ايت يعقوب - م/م 

تسامرت

إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: ميدلت 1719243103/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجطايش سمية 26707Dمزدوجأولد صالح

المدرسة الجماعاتية 

أنفكو

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: ميدلت

عزوز

عمالة: سل 1400431915/09/05 35 03/09/13يوسف علي الخاتمي 01233Pمزدوجالسهول

المدرسة الجماعاتية 

أنفكو

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: ميدلت

عزوز

عمالة: سل 1401876905/10/06 35 03/09/13اقريفصو سارة 01233Pمزدوجالسهول

عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: ميدلتايت علي اويكو 1582627505/09/11 34 02/09/16عزيز عبي 04065Tمزدوجعين جمعة
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جماعة التعيين

إقليم: ميدلتبودراعإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 1582675105/09/11 34 02/09/16عفيفي الحسن 11862Tمزدوجأيت عياش

إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: ميدلتاكدال 1583390105/09/11 34 02/09/16إلتحاق بالزوجالدراوي فاطمة 09661Aمزدوجاغريس السفلي

إقليم: ميدلتوالغإقليم: ميدلتايت اوفل 1400357107/09/05 33 06/09/17عزيز اجضاض 11930Sمزدوجايتزر

إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: ميدلتايت انو 1549369202/09/09 33 06/09/17التبزاوي فاطمة 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتبوعياش 1549848401/01/10 33 06/09/17هاشم عرباوي 11884Sمزدوجامرصيد

إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتوالغ 1550547801/01/10 33 02/09/14إلتحاق بالزوجأمينة حشلف 22658Cمزدوجزايدة

إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتتصالحت 1404270105/09/07 32 02/09/16إلتحاق بالزوجةمصطفى أحباض 09388D)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 1550726501/01/10 32 06/09/17سعيد خليلي 11894Cمزدوجبومية

إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 1681867604/09/12 32 02/09/14أنعام  فاطمة 09581Nمزدوجالطاوس

إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 1726020302/09/14 32 02/09/16اعراب فاطمة 11783Gمزدوجأحد بوحسوسن

إقليم: ميدلتزبزاطإقليم: ميدلتبوعياش 1368561407/09/04 31 06/09/17قاسمي للة  فاطمة 11875Gمزدوجامرصيد

إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: ميدلتاستغرغور 1684308104/09/12 31 02/09/16إلتحاق بالزوجساسي فوزية 04691Y عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

إقليم: بولمانالعرجانإقليم: ميدلتبرم 1684596601/03/11 31 06/09/17دادا م 07999Uمزدوجالعرجان

عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: ميدلتتاشروت 1716706103/09/13 31 02/09/15إلتحاق بالزوجأشبان نورة 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 1751817102/09/15 31 02/09/15كوثر اعبيدة 11139Gمزدوجمولي بوسلهام

إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: ميدلتاكدال 1753001502/09/15 31 02/09/15أسماء حدا 15476

W

مزدوجبني سنوس

عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: ميدلتايت علي اويكو 17536311102/09/15 31 02/09/15كوثر الرفيق 03860Vمزدوجسيدي عبد ا الخياط
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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درعة - تافيللت08
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الرشيديةاجبيلإقليم: ميدلتالمغو 1753637802/09/15 31 02/09/15رحماني ليلى 09534Mمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: ميدلتبوتخباي 1683220504/09/12 30 02/09/16هناء فحفوحي 04164Aمزدوجبطيط

اوتربات - م/م المام 

الغزالي

إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: ميدلت 1684173204/09/12 30 02/09/16ياسين أزمو 20316Gمزدوجالريصاني

إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيق 1684371404/09/12 30 02/09/15تادرمت سعاد 02146Gمزدوجسبت لوداية

إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرتإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 1718992503/09/13 30 02/09/16م امشتاق 09824Cمزدوجكرامة

إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: ميدلتاستغرغور 1549363102/09/09 29 06/09/17م وعمرو 25447Jمزدوجواو مانة

إقليم: ميدلتامــــــالوإقليم: ميدلتايت اومغار 1550631301/01/10 29 02/09/16إلتحاق بالزوجةاحساين  زازة 09780Eمزدوجغرس تعللين

ايت اوسال - م/م ابن 

زيدون

إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: ميدلت 1551183601/01/10 29 06/09/17يوسف التماسي 09618Dمزدوجوادي النعام

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية بئر أنزانإقليم: ميدلتايت علي اويكو 1726029102/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوج كوثر عدلني 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت 15505601001/01/10 28 02/09/16حاحو خديجة 09725Vمزدوجاموكر

إقليم: الرشيديةامكانإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 1719684502/09/14 28 مـــحـــمـــد  

افـقـيــــــر

02/09/16 09690Gمزدوجملعب

ايت علي ويكو - م/م 

المل

إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلت 1719749702/09/14 28 الــحــســيــن   ايــت  

اعـــيـــشـــــة

02/09/16 22628Vمزدوجكرامة

إقليم: صفرومدرسة المام مسلمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 1719893702/09/14 28 02/09/16ام ازروال 02285H)مزدوجرباط الخير )البلدية

إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: ميدلتايت علي اويكو 1720263802/09/14 28 02/09/16شاكر فاطمة 11713Fمزدوجاكلموس

إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 17209751002/09/14 28 02/09/16رشيد حدوي 25447Jمزدوجواو مانة

إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 1721103102/09/14 28 02/09/16م احيا 11637Yمزدوجأيت اسحاق

إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: ميدلتاكدال 1721610302/09/14 28 02/09/16ابراهيم اوحتي 09418Lمزدوجأيت هاني
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

إقليم: إفرانتوفصطلتإقليم: ميدلت 1721679402/09/14 28 02/09/16عبد الرحمان رزوقي 10739Xمزدوجعين اللوح

إقليم: إفرانتوفصطلتإقليم: ميدلتاكدال 1726032702/09/14 28 02/09/14جمالي زينب 10739Xمزدوجعين اللوح

إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 1581487102/09/10 27 02/09/16إلتحاق بالزوجةالسعيدي  اسماعيل 09387C)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيق 1684410304/09/12 26 06/09/17فدوى التاقي 22658Cمزدوجزايدة

إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: ميدلتاولد التاير 1752866302/09/15 25 06/09/17الوزاني عثمان 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: ميدلتتوزاكين 1405931418/02/08 24 02/09/16الموساوي م 09557Mمزدوجالسفلت

إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتوالغ 1406385405/09/08 24 02/09/16عثمان  باأدري 11884Sمزدوجامرصيد

إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 1584206305/09/11 24 02/09/16كزو م 22628Vمزدوجكرامة

ايت يعقوب - م/م 

تسامرت

إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: ميدلت 1584812905/09/11 24 06/09/16الصاميد راضية 04197Lمزدوجتامشاشاط

إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتتوزاكين 1680820401/01/12 24 02/09/16أيت عمرو حميد 22658Cمزدوجزايدة

إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 1680882405/09/11 24 02/09/16عنوز ابراهيم 09729Zمزدوجاموكر

إقليم: ميدلتبودراعإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 1681464105/09/11 24 02/09/16مولي ادريس أوجان 11862Tمزدوجأيت عياش

إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 1684076104/09/12 24 02/09/16حميد أبا 11633Uمزدوجتونفيت

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

إقليم: ميدلتزبزاطإقليم: ميدلت 1717039403/09/13 24 02/09/16علي باحيدى 11875Gمزدوجامرصيد

إقليم: ميدلتبوتخبايإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 1718099103/09/13 24 02/09/16أطمع الحاج 11899Hمزدوجتيزي نغشو

إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 1718287803/09/13 24 02/09/16حوسى هبور 11648Kمزدوجالقباب

ايت علي ويكو - م/م 

المل

إقليم: بولمانايت  بللإقليم: ميدلت 1718410203/09/13 24 02/09/16اجمل حميد 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البكريإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 1726025102/09/14 24 02/09/16إلتحاق بالزوجابارو عيدة 12301V)مزدوجبني انصار )البلدية

إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 1758319202/09/16 24 02/09/16موحى أحراري 11706Yمزدوجاكلموس

إقليم: الرشيديةافغإقليم: ميدلتتيزي ويللن 1912522501/01/17 24 06/09/16يوسف مسمار 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: ميدلت 1549385902/09/09 23 06/09/17قبوري  عبد السلم 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

كراندو م/م الشهيد علل 

بن عبد ا

إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلت 1582622105/09/11 23 10/09/15إلتحاق بالزوجابردي سعاد 09387C)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: خنيفرةالمسيرة الخضراءإقليم: ميدلتايت حنيني 1726037102/09/14 23 02/09/16إلتحاق بالزوجالعماري سميرة 11588V)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: ميدلتايت لهري 1401608206/09/06 22 02/09/16بندغور هشام 11701Tمزدوجاكلموس

إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتايت انو 1682356104/09/12 22 02/09/15إلتحاق بالزوجةادريس بوتزولت 09388D)مزدوجالريش )البلدية

ايت علي ويكو - م/م 

المل

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت 1683747104/09/12 22 02/09/16البكري م 09725Vمزدوجاموكر

إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 1718592103/09/13 22 02/09/15إلتحاق بالزوجةرشيد لمان 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسيإقليم: ميدلتتوزاكين 1726010102/09/14 22 02/09/16بنجبور منية 24878R)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: ميدلتالمغو 17260121102/09/14 22 02/09/16اوراحو مريم 02384Rمزدوجدار الحمراء

إقليم: خنيفرةايت موإقليم: ميدلتايت علي اويكو 1726018102/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجبوكيلي فاطمة 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: ميدلتاكدال 1726045102/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجهدى فالوكي 11618Cمزدوجاكلموس

إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: ميدلتبواضيل 1726051102/09/14 22 02/09/16إلتحاق بالزوجسناء البوهي 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 1752434702/09/15 21 06/09/17م اشقيقر 15509Gمزدوجامكانسة

إقليم: بولمانتانديت 1إقليم: ميدلتميبلدن 1753370102/09/15 21 06/09/17عزيز محجوبي 08015Lمزدوجافريطيسة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الرشيديةكودية الدراوةإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 1753718102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجغزلن سلمي 20978B)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 1582704105/09/11 20 06/09/17حسن احدوس 06996D مولي عيسى بن

إدريس
مزدوج

إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوانإقليم: ميدلتاوكريران بن م 16840021004/09/12 20 02/09/16خالد ناجح 11820Xمزدوجأم الربيع

إقليم: إفرانالمرابطينإقليم: ميدلتاكرسيف 1405848312/02/08 19 06/09/17زهرة محب 10722Dمزدوجتيمحضيت

إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتتيزي ويللن 1720987302/09/14 18 02/09/16حفيضي للفطوم 11866Xمزدوجميبلدن

إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: ميدلتبرم 1680937802/09/11 17 06/09/17بازيز يوسف 09649Mمزدوجاغبالو انكردوس

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: ميدلت 1719000503/09/13 17 06/09/17أسريم م 09575Gمزدوجالسفلت

إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 1721237202/09/14 17 06/09/17عبد الصمد لعظيم 22658Cمزدوجزايدة

إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 1681423101/01/12 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد ناصري 11633Uمزدوجتونفيت

إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 1719662402/09/14 16 06/09/17أشرويض موحى 11633Uمزدوجتونفيت

ايت علي ويكو - م/م 

المل

عمالة: مكناسالحاج قدورإقليم: ميدلت 1721351102/09/14 16 02/09/16إلتحاق بالزوجغزلن ليوسوفي 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: ميدلتالمغو 1912366101/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجكواش سهيلة 02164Bمزدوجعين الشقف

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 1912604101/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجمولودي مرية 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت 1753107402/09/15 15 06/09/17إدريسي م 09725Vمزدوجاموكر

إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر 1753153402/09/15 15 06/09/17جمعاوي الحبيب 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: إفرانبودرعإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 1912174901/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجاحديدو نادية 10726Hمزدوجتيمحضيت

إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 1912461201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجلمحرزي نزهة 11844Yمزدوجأيت ازدك
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إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 1910860601/01/17 14 06/09/16خديجة عبو 14687N)مزدوجدار الكداري )البلدية

إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتتيزي ويللن 1911090301/01/17 14 06/09/16عرباوي نادية 11871Cمزدوجامرصيد

إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتايت حطــــاب 1911526101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم دامي 09388D)مزدوجالريش )البلدية

إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتتيزي ويللن 1911863901/01/17 14 06/09/16الغالي سهام 22628Vمزدوجكرامة

إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: ميدلتميشلفن 1912070101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجفتحي سلمى 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتتيزي ويللن 1912219601/01/17 14 الدريسي فاطمة 

الزهراء
06/09/16إلتحاق بالزوج 24466Tمزدوجبومية

إقليم: ميدلتزبزاطإقليم: ميدلتتيزي ويللن 1912717701/01/17 14 06/09/16وحساين فاطمة 11875Gمزدوجامرصيد

إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: ميدلتاعباري 1549387305/10/09 13 06/09/17رشيد مسرور 26270Dمزدوجعبو لكحل

إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 1407324305/09/08 10 06/09/17إلتحاق بالزوجميموني وسيلة 09386B)مزدوجالريش )البلدية

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: ميدلت 1753791602/09/15 10 06/09/17طاهري م 11811Mمزدوجأم الربيع

إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتبودراع 1400284107/09/05 9 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد هموش 11844Yمزدوجأيت ازدك

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلت 16840201004/09/12 7 06/09/17سفيان أنفع 11894Cمزدوجبومية

إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدونإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 1719896702/09/14 7 06/09/17مصطفى ازرار 21756Xمزدوجكير

إقليم: خنيفرةفلتإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 1719403103/09/13 6 06/09/17سالم زغاري 11823Aمزدوجأم الربيع

إقليم: بولمانالمدرسة الجماعاتية المرسإقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرت 1751879102/09/15 31 02/09/15أغماري م 25064Tالمازيغيةالمرس

إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: ميدلتايت لهري 17538551102/09/15 31 02/09/15زايدي المصطفى 11733Cالمازيغيةسيدي لمين

مدرسة التيجاني بن 

مولي المصطفى

إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: ميدلت 1912715101/01/17 12 06/09/16أحني عبدالسلم 09473

W

المازيغيةالنيف
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إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. تلمسل 238739117/09/84 195 16/09/95أقدمية 20 سنةامبارك ميزوز 21892Vمزدوجترميكت

إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 288185116/09/86 189 16/09/95أقدمية 20 سنةم قليد 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة المام البخاريإقليم: ورزازاتم.م. تزنتوت 719669216/09/92 177 16/09/93أقدمية 20 سنةبوفكري الحسن 20641K)مزدوججليز )المقاطعة

المدرسة البتدائية عزيز إقليم: ورزازاتم واد الذهب

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
950817116/09/80 176 18/09/95أقدمية 20 سنةنجاة خضراوي 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: وجدة - أنكادم. خالد بن الوليدإقليم: ورزازاتم.م تفليت 91208216/09/95 175 16/09/95أقدمية 20 سنةبوجمعة لبيض 04279A)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازات م.م. الحرية 706517117/09/92 169 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد العزيز نطامو 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: ورزازاتم.م تفليت 738821616/09/93 167 16/09/98أقدمية 20 سنةم السعيد الحا فظي 12766A)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: ورزازاتم فدراكومإقليم: ورزازاتم.م تفليت 55797716/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةم العسري 12793E)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: ورزازات م الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 56396516/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةلحسن زروال 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. تويين 1050143116/09/96 165 16/09/97أقدمية 20 سنةتضاف م 21892Vمزدوجترميكت

إقليم: ورزازاتم توريرتإقليم: ورزازاتم.م. توريرت نومرزكان 1049772716/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةبشكين يوسف 12767B)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرور 1049975116/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةلحسن المغيط 12788Zمزدوجترميكت

إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 1050181116/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسين الصطروين 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 1050187116/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةحسن وحمان 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م. تغرامتإقليم: ورزازاتم.م. تاورة 1117285116/09/97 159 وتعفروكت عبد 

الرحيم
16/09/98أقدمية 20 سنة 13158Bمزدوجترميكت

إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م. انزال 1117286416/09/97 159 16/09/98أقدمية 20 سنةاكوبري عزيز 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: ورزازاتم توريرتإقليم: ورزازاتم.م. تويين 706520201/05/97 157 16/09/98أقدمية 20 سنةرشيد م 12767B)مزدوجورزازات )البلدية
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إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 1118704116/09/98 153 16/09/99أقدمية 12 سنةوحمان الحسن 03705Bمزدوجأوريكة

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: ورزازاتم.م. تويين

تمارة
1122257116/09/98 153 16/09/99أقدمية 12 سنةلهلل نور الدين 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: فاسعمر بن عبد العزيزإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 1122277616/09/98 153 16/09/99أقدمية 12 سنةابراهيم الرحماني 01999X)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. توريرت نومرزكان 1050005116/09/96 151 16/09/99إلتحاق بالزوجةاد باعلي مصطفى 21892Vمزدوجترميكت

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: ورزازاتم.م. تويين

تمارة
1153570116/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةنورة يسين 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: ورزازاتم/م المسيرة 55979216/09/94 149 30/09/02أقدمية 12 سنةم مازوز 03258Rمزدوجأيت فاسكا

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءإقليم: ورزازاتم.م امزاورو

وتنان
1117345316/09/97 149 مولي احمد البلغيتي 

العلوي
16/09/98أقدمية 20 سنة 04827

W

مزدوجاكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: ورزازاتم.م. توريرت نومرزكان

ملول
1122288916/09/98 149 06/09/01أقدمية 12 سنةقدي هشام 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى

تمارة
1154005116/09/99 147 16/09/00أقدمية 12 سنةادريس لبراهيمي 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 1157974616/09/99 147 06/09/00أقدمية 12 سنةلطفي  عماد 13003Hمزدوجأيت زينب

عمالة: أكادير  إدا م. شاعر  الحمراءإقليم: ورزازاتم توريرت

وتنان
887580116/09/88 144 13/10/96أقدمية 20 سنةلعزيزة عافل 04817K)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرورإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 1173061911/09/00 141 13/09/01أقدمية 12 سنةسعيد بوقير 13219Tمزدوجغسات

إقليم: الحاجبايت علي الديرإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1179283211/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةم انوار لشخم 04120Cمزدوجأيت نعمان

إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 1179599111/09/00 141 11/09/01أقدمية 12 سنةرياض خالد 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى

تمارة
1153523116/09/99 137 16/09/00أقدمية 12 سنةحنان وكيل 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس

ملول
1178520418/09/00 137 04/10/02أقدمية 12 سنةمهتدي عبدالسلم 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: ورزازاتم.م. تمسطينت 1179536218/09/00 137 02/10/02أقدمية 12 سنةمميس عبد العزيز 11232H)مزدوجتيفلت )البلدية
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إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م. تمجيشت 1158088516/09/99 135 13/09/01إلتحاق بالزوجةعزيز   مقتطيف 12789Aمزدوجترميكت

إقليم: ورزازاتم.م. توريرت نومرزكانإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 58500216/09/94 133 06/09/02أقدمية 12 سنةعبدالجليل بوريك 12984Mمزدوجامرزكان

إقليم: ورزازاتم/م المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. تفونانت 1180653111/09/00 133 29/09/03أقدمية 12 سنةجدي عزيز 12811Z)مزدوجتازناخت )البلدية

إقليم: الحاجبايت علي الديرإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1238007206/09/01 133 06/09/02أقدمية 12 سنةيوسف لشخم 04120Cمزدوجأيت نعمان

إقليم: الحاجبايت حسي وعليإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 1266650612/09/02 133 12/09/02أقدمية 12 سنةالزاكي بديعة 04161Xمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: ورزازاتم.م. غسات 1157917116/09/99 131 04/09/02إلتحاق بالزوجةفريد ابوسيف 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

عمالة: الرباطحسان بن ثابتإقليم: ورزازاتم. ابن سينا 764739616/09/91 130 16/09/96أقدمية 20 سنةحموتة سعاد 01015C)مزدوجحسان )المقاطعة

إقليم: ورزازاتم.م. تغرامتإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 11801351011/09/00 129 04/09/02إلتحاق بالزوجةخالد السباعي 13158Bمزدوجترميكت

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى

المركزية

عمالة: مراكش 1264323812/09/02 129 12/09/03أقدمية 12 سنةم بلغيتي 02540Kمزدوجالوداية

عمالة: مراكشمدرسة الملإقليم: ورزازاتم.م. تاورة 1266717112/09/02 129 29/09/03أقدمية 12 سنةفرح حسن 02738Aمزدوجالمنابهة

إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م. انزال 1267333112/09/02 129 29/09/03أقدمية 12 سنةاغيسن عبد المجيد 12993Xمزدوجامرزكان

إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 1264196704/09/02 127 16/09/03أقدمية 12 سنةبارى عبد المجيد 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

إقليم: الحوزالمعملإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 1269619704/09/02 127 05/09/03أقدمية 12 سنةرشيد السليماني 03264Xمزدوجأيت فاسكا

إقليم: الحوزالمعملإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 1265901712/09/02 125 18/10/04أقدمية 12 سنةنادية الكور 03264Xمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى

المركزية

عمالة: مراكش 1306928816/09/03 125 16/09/03أقدمية 12 سنةحنان المهدومة 02540Kمزدوجالوداية

إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 1307313816/09/03 125 16/09/03أقدمية 12 سنةحمدون عبد ا 04222Nمزدوجرأس اجري

إقليم: ورزازاتم.م. تلمسلإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 1157976916/09/99 123 14/10/05إلتحاق بالزوجنخالي  ليلى 13168Mمزدوجترميكت
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحوزتكانةإقليم: ورزازاتم.م. تمسطينت 1233992413/09/01 118 19/10/04إلتحاق بالزوجحنان أكوزول 03754Eمزدوجاغواطيم

إقليم: ورزازاتم.م. تلمسلإقليم: ورزازاتم.م.أرك 1307240916/09/03 118 16/09/03إلتحاق بالزوجحنان غوزدامي 13168Mمزدوجترميكت

إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 1264032312/09/02 117 14/09/15أقدمية 12 سنةازنوكت سعيد 12993Xمزدوجامرزكان

إقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرورإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 1308076716/09/03 117 07/09/05أقدمية 12 سنةوعبي احمد 13219Tمزدوجغسات

إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 216623616/09/85 114 02/09/16م بن الطالب 12847N أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م تندوت 1306353516/09/03 113 16/09/06أقدمية 12 سنةعصام بوزضا 13174Uمزدوجادلسان

عمالة: الميةالفتحإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 1306843316/09/03 113 06/09/06أقدمية 12 سنةالدريسي غزلن 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

م.الجماعاتية زاوية 

سيدي لحساين

عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: ورزازات 1264992912/09/02 111 29/10/05أقدمية 12 سنةبوسعدي م 02505Xمزدوجسيدي الزوين

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: ورزازاتم.م. الخامسة

تمارة
1237935106/09/01 109 22/06/09امال اكطيب 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 13682541007/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةامين بن الطاهرة 12159Rمزدوجأولد عزوز

إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 1368600607/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةكوزود حفيظة 13008Nمزدوجأيت زينب

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: ورزازاتم.م. تغرامت 1236482413/09/01 105 26/12/07القيادي حنان 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية المام إقليم: ورزازاتم.م. كوركودا

البخاري

إقليم: كلميم 1367182107/09/04 105 05/09/07بوالضاهر م 10587Gمزدوجتغجيجت

عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: ورزازاتم.م. توغوت

تمارة
1400575307/09/05 105 07/09/07أقدمية 12 سنةماليكي هشام 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 13674811007/09/04 99 الحافضي مولي عبد 

الخالق

07/09/07 13174Uمزدوجادلسان

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار

باها
1367527107/09/04 98 05/09/07إلتحاق بالزوجالزوهرة الحياوي 05139Kمزدوجواد الصفا

إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 14010501007/09/05 97 05/09/07طيطي م 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية
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تاريخ
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ترتيب
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عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: ورزازاتم.م. توغوت

تمارة
1401955306/09/06 95 24/10/09أقدمية 12 سنةنبيلة تالويزت 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م. الخامسةإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 1400700207/09/05 92 05/09/07إلتحاق بالزوجةنجيب يونس 12791Cمزدوجسكورة أهل الوسط

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: ورزازاتم.م. تلمسل

المركزية

عمالة: مراكش 1154848216/09/99 89 02/09/15ياسين ابو الهيتم 02760Zمزدوجالمنابهة

إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت 12698101012/09/02 89 03/09/13جمال  تللي 13174Uمزدوجادلسان

إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: ورزازاتم. تزناخت 1154140116/09/99 87 المرابط فاطمة 

الزهراء
26/09/11إلتحاق بالزوج 03768Vمزدوجتمصلوحت

عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: ورزازاتم.م. ايميني )تمقيت( 1401585906/09/06 86 12/09/15إلتحاق بالزوجناجية     بالزي 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. اجلموس 1404202105/09/02 85 05/09/10الء الطيب 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: ورزازاتم.م. امغلي

باها
1407316905/09/08 85 05/09/08سهام  مصباح 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: ورزازاتم.م أكويم 12345861006/09/01 82 02/09/16ازكاغ رشيد 03354Vمزدوجاكرفروان

إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 11535371016/09/99 79 21/11/08إلتحاق بالزوجمينة بلمعلم 13004Jمزدوجأيت زينب

إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 14016531006/09/06 79 02/09/09نجاة   بوسعيد 13174Uمزدوجادلسان

إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت 1238953113/09/01 78 02/09/15إلتحاق بالزوجرشيدة  أولهشوم 13171Rمزدوجادلسان

إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 1551018101/01/10 77 01/01/10اتويا ام الخير 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 1581475202/09/10 69 02/09/10عبد ا صديقي 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

إقليم: ورزازاتم.م. تكنزالتإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 1406318805/09/08 68 02/09/10إلتحاق بالزوجعائشة املل 13164Hمزدوجترميكت

إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 1549354202/09/09 67 02/09/09خديجة العماري 09507Hمزدوجالسيفا

عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: ورزازاتم.م. تغرامت 1306141805/09/03 65 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة بنعاوي 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج
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ترتيب

الختيار
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إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 15838841005/09/11 61 05/09/11أمين فصلة 13008Nمزدوجأيت زينب

إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 1401750306/09/06 60 02/09/16دحماني هاشم 13217Rمزدوجغسات

إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازات  م.م. تامزرة 1579993502/09/10 59 02/09/10باسول  حليمة 13099Mمزدوجوسلسات

إقليم: ورزازاتم.م. توريرت نومرزكانإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 1580897502/09/10 59 02/09/10إكنساد بهيجة 12984Mمزدوجامرزكان

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. اكوينس

لحساين

إقليم: ورزازات 1580905302/09/10 59 02/09/10رشيد أمنكس 13114Dمزدوجوسلسات

إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 1581048702/09/10 59 02/09/10راضية لحيال 13207Eمزدوجتوندوت

إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 1581227402/09/10 59 02/09/10شروق مساعد 13179Zمزدوجسكورة أهل الوسط

إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 1579778302/09/10 57 03/09/13ايت الفقير يوسف 13099Mمزدوجوسلسات

إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 1580656502/09/10 57 02/09/10الوهابي كريمة 20125Z)مزدوجاكدز )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 1548445401/12/08 53 04/09/12مزوز ابراهيم 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون

باها
1584455505/09/11 53 03/09/13مصطفى مروان 05233Mمزدوجبلفاع

عمالة: مراكشمدرسة مولي علي الشريفإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1681439101/01/12 53 01/01/12إلتحاق بالزوجوكرزان فاطمة 02718D سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 1681735204/09/12 53 04/09/12عبد الكبير أيت إيدار 13013Uمزدوجأيت زينب

إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 1682123504/09/12 53 04/09/12العربي بن احمد 10310Fمزدوجسيدي أحمد السايح

إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 1683281504/09/12 53 04/09/12نعيمة غلم 10310Fمزدوجسيدي أحمد السايح

إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 1405996115/02/08 51 06/09/11إلتحاق بالزوجمليكة عبدو 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية

إقليم: كلميمم م راس امليلإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 1580070402/09/10 51 04/09/12المحفوظ بنجيموع 10622Vمزدوجرأس اومليل
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إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: ورزازاتم.م. اجلموس 1580171702/09/10 51 04/09/12م بولري 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت

الزرقطوني

إقليم: بوجدور 1580367102/09/10 51 04/09/12إلتحاق بالزوجالعفروكى  حفىضة 22976Y)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: تنغيرالبورإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 1583563405/09/11 51 05/09/11عبد الحكيم المحفوظ 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 1583766105/09/11 51 05/09/11سميرة الموريد 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 1584048105/09/11 51 05/09/11هللي وليد 09669Jمزدوجتاديغوست

إقليم: الرشيديةالحي الميإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 1584681105/09/11 51 05/09/11عز الدين أتيفاوت 23262J)مزدوجبوذنيب )البلدية

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. كوركودا

لحساين

إقليم: ورزازات 1680792101/01/12 49 03/09/13عبد النبي أحمد 13114Dمزدوجوسلسات

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان

تمارة
1580778102/09/10 48 09/11/16عمر كلسني 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 1581598102/09/10 47 04/09/12التجاني عبد المجيد 12993Xمزدوجامرزكان

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: ورزازاتم.م. اجلموس 774358216/09/91 46 06/09/17اعراب مبارك 03259Sمزدوجأيت فاسكا

إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 1407053705/09/08 46 02/09/16عائشة حاجي 13013Uمزدوجأيت زينب

إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1683340704/09/12 46 04/09/12إلتحاق بالزوجسارة حمادي 13004Jمزدوجأيت زينب

إقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرورإقليم: ورزازاتم.م تفليت 1308328516/09/03 45 02/09/15الصابيري عبد العزيز 13219Tمزدوجغسات

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت

لحساين

إقليم: ورزازات 1550095901/01/10 45 03/09/13محند شقير 13114Dمزدوجوسلسات

إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 1550710101/01/10 45 03/09/13م كن 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 1717951103/09/13 45 03/09/13الزهرة القطبي 14501Lمزدوجبني ياكرين

إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 1718513903/09/13 45 03/09/13عتيقة قلفى 12154Kمزدوجأولد عزوز

731



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 1718518103/09/13 45 03/09/13فاطمة كوعلي 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 1718752103/09/13 45 03/09/13مولي ارشيد متبوع 09424Tمزدوجاملكو

إقليم: ورزازاتم.م. توريرت نومرزكانإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 1406472205/09/08 44 04/09/12إلتحاق بالزوجةبن حيتي علي 12984Mمزدوجامرزكان

إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 1681626104/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجلبنى أبو الربيع 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 1684157804/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجسارة اوراجيم 13004Jمزدوجأيت زينب

إقليم: تنغيرالوردةإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 1583054205/09/11 43 02/09/13إلتحاق بالزوجسعدية بلقاسم 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 1681675204/09/12 43 04/09/12بشرى احبار 13080Sمزدوجسروا

إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م.الصور 1681795804/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجرهام الحيان 13004Jمزدوجأيت زينب

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالبإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن

الشق
1682289204/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجبوخريص ليلى 23759Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م.أرك 1682891304/09/12 43 04/09/12مريم المغاري 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 1682942104/09/12 43 04/09/12م المنتصيب 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: ورزازاتم.م.أرك 1682958704/09/12 43 15/09/15سعيد الميموني 08667Vمزدوجالغنادرة

إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 1682964104/09/12 43 04/09/12نزهة العثماني 12993Xمزدوجامرزكان

إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 1683793404/09/12 43 04/09/12صبرا ماكلي 12993Xمزدوجامرزكان

إقليم: طاطاالقلعةإقليم: ورزازاتم.م. انميد 1684073104/09/12 43 04/09/12بوبكر أوعزا 15952N)مزدوجاقا )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1684203604/09/12 43 04/09/12عفاف راجي 13209Gمزدوجتوندوت

إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهرإقليم: ورزازاتم.م. انميد 1684493104/09/12 43 04/09/12عبد الهادي زهروني 20213V)مزدوجالسمارة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م.الصور 1583934205/09/11 40 02/09/14كورتي لحسن 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 1682641604/09/12 40 04/09/12العاطفي طارق 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط

إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداءإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 1717278203/09/13 39 02/09/15مليكة بودوج 21798T)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: وادي الذهبمدرسةالداخلةإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 1718332103/09/13 39 02/09/15م ايبر 13529E)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: ورزازاتم.م. امزري 17202801102/09/14 38 02/09/14عبد الرحمان شريفي 09429Yمزدوجاملكو

إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 1720440502/09/14 38 02/09/14العرج العزيزة 09503Dمزدوجالسيفا

إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 1721385202/09/14 38 02/09/14ملكي سعيدة 09566Xمزدوجالسفلت

إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م.أرك 1683131104/09/12 36 15/09/15توفيق الراوي 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 1683502104/09/12 36 02/09/14عبد العزيز جاكوم 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 1684152404/09/12 36 02/09/14وماس يوسف 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 1684160104/09/12 36 02/09/14أوصالح فاطنة 13210Hمزدوجتوندوت

إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 1681712404/09/12 35 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة ايت اروي 13003Hمزدوجأيت زينب

إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 1716791503/09/13 35 03/09/13حنان ايت الفقير 13207Eمزدوجتوندوت

المدرسة البتدائية المختار إقليم: ورزازاتم.م. خزامة

السوسي

إقليم: العيون 1717620403/09/13 35 03/09/13دداه الموساوي 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م. انميد 1717932103/09/13 35 02/09/15عبد ا العثماني 12993Xمزدوجامرزكان

إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس 1407165305/09/08 34 06/09/17إلتحاق بالزوجكركيس فاطمة 13171Rمزدوجادلسان

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: ورزازاتم.م.أرك

المركزية

عمالة: مراكش 1584646105/09/11 34 02/09/14عبد العزيز احمو 02760Zمزدوجالمنابهة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 1718947803/09/13 34 02/09/16حمزة واشباب 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 1681962404/09/12 33 02/09/15غيثة ا عزيزي 12993Xمزدوجامرزكان

إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 1682678104/09/12 33 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة البرقاوي 13295Aمزدوجتامزموت

المدرسة البتدائية بئر إقليم: ورزازاتم.م. كوركودا

أنزران

إقليم: طانطان 1583213305/09/11 31 02/09/15م بوقوج 15371G)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 1751933202/09/15 31 02/09/15الحسن ايت حمادي 17646Eمزدوجايمولس

عمالة مقاطعات عين لل كنزةإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة

السبع الحي الم
1752905102/09/15 31 02/09/15الساجي خديجة 01598L)مزدوجعين السبع )المقاطعة

مدرسة ساحة دمشق إقليم: ورزازاتم.م.تشديرت

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
17529611002/09/15 31 02/09/15سميرة فركش 01521C مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج

اولد حسون حمري إقليم: ورزازاتم.م. امغلي

المركزية

إقليم: الرحامنة 1753134202/09/15 31 02/09/15راشيد جداد 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الرياضإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 1753140502/09/15 31 02/09/15عبد الرحيم جللي 17731Xمزدوجتيوت

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس

الحسني
1753164102/09/15 31 02/09/15جميعي أسماء 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: اليوسفيةالميهات المركزيةإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 1753331102/09/15 31 02/09/15عبد الكبير الفتاتي 13711Cمزدوججنان بويه

إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 1753570502/09/15 31 02/09/15اهبال سعيد 12958Jمزدوجواكليم

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس

تمارة
1753869302/09/15 31 02/09/15زمور اعلي 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 1719897402/09/14 28 02/09/14سهام عزيز 13200Xمزدوجتوندوت

إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 1684194204/09/12 27 06/09/17رافقي م 13189Kمزدوجسكورة أهل الوسط

إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل 1684378104/09/12 27 06/09/17عبد العالي الطيبي 13291

W

مزدوجتانسيفت

إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 1680923101/01/12 24 02/09/16بكيز رشيد 13080Sمزدوجسروا
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م أكويم 1717878803/09/13 24 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء المحدودي 13171Rمزدوجادلسان

عمالة: سلمدرسة الصديق بلعربيإقليم: ورزازاتم.م. انميد 1721240402/09/14 24 جـــــــواد  الـــــعـــــا 

ل
02/09/16إلتحاق بالزوجة 18596M)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان

نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1721629202/09/14 24 02/09/16حميد  اولحاج 01791

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1910938101/01/17 24 06/09/16أهل بوشتىة م 03107Bمزدوجكماسة

إقليم: زاكورةم.م أفلندراإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1910956401/01/17 24 06/09/16نصيرة ايت عطا 13268

W

مزدوجافلندرا

إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 1911192901/01/17 24 06/09/16غزلن بهنان 09424Tمزدوجاملكو

إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1911355201/01/17 24 06/09/16بوحجر ابراهيم 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1911547301/01/17 24 06/09/16مليكة الدويك 10618Rمزدوجتغجيجت

إقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسيإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 1912029101/01/17 24 06/09/16 زهرة فغري 25636P)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: ميدلتوالغإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1912421201/01/17 24 06/09/16لهواوير سناء 11930Sمزدوجايتزر

إقليم: طاطاتوزونينإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1912513301/01/17 24 06/09/16سعد ماركو 15978Sمزدوجتيزونين

إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 1912527601/01/17 24 06/09/16نعيمة ماسو 09413Fمزدوجأيت هاني

إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 1912742801/01/17 24 06/09/16حسناء امامي 09418Lمزدوجأيت هاني

إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1912908201/01/17 24 06/09/16عبد الجليل تبرققايت 13207Eمزدوجتوندوت

إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 1719315503/09/13 23 06/09/17حبيبة يعقوبي 13207Eمزدوجتوندوت

إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 1752770402/09/15 23 فاطمة الزهراء 

الملولي
02/09/15إلتحاق بالزوج 13179Zمزدوجسكورة أهل الوسط

م/م م الخنبوبي مركزية إقليم: ورزازاتم.م. تمزريت

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1752778302/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةهشام المخنت 05096Nمزدوجاولد دحو
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 1719702202/09/14 22 02/09/16م اهمس 12927Aمزدوجاكنيون

إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 1912095501/01/17 22 06/09/16فاطمة غزالي 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس

إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. انزال 1716777303/09/13 21 02/09/15ايت احمد وحمو م 13099Mمزدوجوسلسات

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: ورزازاتم.م. امزري

باها
1751808902/09/15 21 02/09/15م ابعقيل 05284Tمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: ورزازاتم/م تورتيت

باها
1751834202/09/15 21 02/09/15حسن عبيدي 05308U سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 1751894102/09/15 21 02/09/15فيصل اهنيش 12996Aمزدوجامرزكان

إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: ورزازاتم.م. انميد 1751971202/09/15 21 عبد العليم ايت 

سليمان

02/09/15 17769Nمزدوجارزان

إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. انميد 1751984302/09/15 21 02/09/15اجكرنون سعيد 13080Sمزدوجسروا

إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 1752036902/09/15 21 02/09/15أمدياز زكرياء 13187Hمزدوجسكورة أهل الوسط

إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 1752084202/09/15 21 02/09/15عبد اللطيف عطار 17927Kمزدوجاوزيوة

إقليم: الحوزالخروعإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 1752117602/09/15 21 06/09/17عزي مصطفى 03744Uمزدوجاغواطيم

إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعودإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 1752315402/09/15 21 06/09/17عبد العزيز بوشاطر 17639Xمزدوجتملوكت

إقليم: مديونةالشياظمةإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 1752326102/09/15 21 02/09/15رشيد  البوفي 23743G)مزدوجالهراويين )البلدية

إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 1752524902/09/15 21 02/09/15م دياني 17804Bمزدوجلمهارة

إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 1752618802/09/15 21 02/09/15البهلولي ماجدة 13213Lمزدوجتوندوت

إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 1752920702/09/15 21 02/09/15يونس الزهراني 17769Nمزدوجارزان

إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 1752931201/09/15 21 06/09/17رشيد فاقد 17458Aمزدوجاركانة
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إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 1752976202/09/15 21 02/09/15عماد الدين غريب 09162Hمزدوجالجعيدات

م.م الهدى مركزية امي إقليم: ورزازاتم.م. اكوينس

اوكني

إقليم: تيزنيت 1753054702/09/15 21 02/09/15حسني مصطفى 16917Mمزدوجانزي

إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 1753071602/09/15 21 02/09/15كريمة حكا 13189Kمزدوجسكورة أهل الوسط

م.م الجيل الجديد مركزية إقليم: ورزازاتم.م. كنطولة

تيزي ونيد

إقليم: تيزنيت 1753100802/09/15 21 02/09/15م إدابا 16902

W

مزدوجاثنين أداي

م.م الهدى مركزية امي إقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي

اوكني

إقليم: تيزنيت 1753314702/09/15 21 02/09/15يوسف للتهوم 16917Mمزدوجانزي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان

باها
1753327602/09/15 21 02/09/15ابراهيم العسري 05259Rمزدوجأيت مزال

إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بللإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 17535601002/09/15 21 02/09/15أودادة فاطمة الزهراء 13119Jمزدوجوسلسات

إقليم: إفرانزاوية سيدي عبد السلمإقليم: ورزازاتم.م. انميد 1753842802/09/15 21 02/09/15توزدين م 10685Nمزدوجتيزكيت

إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: ورزازاتم.م. انميد 1753844102/09/15 21 02/09/15وهبي عماد 18105Dمزدوجاساكي

إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصور 1752264902/09/15 20 06/09/17بن للهم ابراهيم 17574Bمزدوجاصادص

إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 1752762102/09/15 18 عبد العزيز  

المنصوري

02/09/16 13025Gمزدوجتلوات

إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 1751874202/09/15 15 06/09/17لحسن افلح 17618Zمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعودإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 1752891702/09/15 15 06/09/17أيوب الراصفي 17639Xمزدوجتملوكت

إقليم: الحوزاسكينإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 1753324102/09/15 15 06/09/17لصفر يوسف 03710Gمزدوجأوريكة

إقليم: ورزازاتم.م. تزلميمتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1910973201/01/17 14 06/09/16ايت حساين الحسن 13148Rمزدوجازناكن

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: ورزازاتم.م. امزري

المركزية

عمالة: مراكش 1910981101/01/17 14 أيت منصور نور 

الدين

06/09/16 02776Sمزدوجأولد دليم

إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1911012801/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجهاجر اخزام 13174Uمزدوجادلسان
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إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 1911028801/01/17 14 06/09/16علي خيي حليمة 09418Lمزدوجأيت هاني

م.م أبو بكر الصديق مركزية إقليم: ورزازاتم.م. امزري

تكنزة

إقليم: سيدي افني 1911050301/01/17 14 06/09/16امرير الحسن 16780Nمزدوجتنكرفا

إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 1911070101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجأملوكة سناء 13207Eمزدوجتوندوت

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1911331301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةبوشنيال انس 03908Xمزدوجمهاية

إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1911471101/01/17 14 06/09/16الشبلتي رشيد 09177Zمزدوجالجعافرة

إقليم: ميدلتايتزرإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1911529201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةالداودي زكرياء 11631Sمزدوجايتزر

م.م أبو بكر الصديق مركزية إقليم: ورزازاتم.م. امزري

تكنزة

إقليم: سيدي افني 1911534501/01/17 14 06/09/16درداك  عادل 16780Nمزدوجتنكرفا

إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 1911713701/01/17 14 06/09/16ليلى  الجمالي 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

إقليم: وزانالمدرسة الجماعاتية ونانةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1911941101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةالعشي  يونس 26438Lمزدوجأونانة

إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1912097401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجثليتماس غزواني 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 1912205501/01/17 14 06/09/16علي اعودان 12996Aمزدوجامرزكان

إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 1912224701/01/17 14 06/09/16عائشة إكنساد 13080Sمزدوجسروا

إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 1912507601/01/17 14 06/09/16رشيد مردالي 13213Lمزدوجتوندوت

إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1912603101/01/17 14 06/09/16مولد رضوان 24929

W

مزدوجالداخلة )البلدية(

م.م العرعار مركزية إقليم: ورزازاتم.م. خزامة

تيورضوين

إقليم: سيدي افني 1912674201/01/17 14 06/09/16ابراهيم أعدي 17043Zمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1912726401/01/17 14 06/09/16اكنين  عبد الحكيم 12911Hمزدوجاكنيون

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة

المركزية

عمالة: مراكش 1912945201/01/17 14 06/09/16احمد  التبايك 02776Sمزدوجأولد دليم
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المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: ورزازاتم.م.اماغودن

نافع

إقليم: السمارة 1721366302/09/14 13 02/10/17يوسف مدون 10411R)مزدوجالسمارة )البلدية

إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: ورزازاتم.م. ايميني )تمقيت( 1263596704/09/02 10 06/09/17إلتحاق بالزوجايت تودة فاطمة 16013Eمزدوجتكموت

عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: تنغيرم.م تغزوت 60006116/09/94 181 30/09/94أقدمية 20 سنةالناصري ابراهيم 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.م واكليم 744350316/09/93 179 16/09/95أقدمية 20 سنةالحسناوي احمد 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: تنغيرم.م جيدا 91860116/09/95 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعكاري حسن 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: تنغيرتبرخاشت 60015216/09/94 173 16/09/97أقدمية 20 سنةالفاطمي عبد العزيز 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

إقليم: الحوزمدرسة القيروانإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 59766116/09/94 169 16/09/97أقدمية 20 سنةبنعلي م 25429P)مزدوجتحناوت )البلدية

إقليم: ورزازاتم تصومعتإقليم: تنغيرام عياش 1048744216/09/96 169 17/09/15أقدمية 20 سنةالوالي حميد 12761V)مزدوجورزازات )البلدية

عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تنغيرم.م واكليم 1050050116/09/96 169 الحسني مولي  

الحسن
16/09/96أقدمية 20 سنة 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

إقليم: الحاجبالياسمينإقليم: تنغيرم.ايت اجنا 238736517/09/84 166 16/09/90أقدمية 20 سنةالحسن الفقير 04103J)مزدوجالحاجب )البلدية

إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: تنغيرم.م جيدا 1117300116/09/97 163 16/09/97أقدمية 20 سنةاوزي زكية 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: تنغيرم.م  بادو 1049241116/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةمحترم يوسف 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حمان الفطواكيإقليم: تنغيرم.م الكومت

تمارة
1050139116/09/96 157 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الرزاق متقي 01333Y)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: شفشاونمدرسة باب السوقإقليم: تنغيرم.م واكليم 89953116/09/95 153 08/01/99أقدمية 20 سنةالحلل حسن 24161L)مزدوجشفشاون )البلدية

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: تنغيرالحارة

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1050108816/09/96 153 06/09/00أقدمية 12 سنةلعضراوي هشام 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: تنغيرم.م ايت ودار

المركزية

عمالة: مراكش 1117330716/09/97 151 06/09/00أقدمية 12 سنةالعبدلوي عبد السلم 02558Eمزدوجتسلطانت

إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرتصويت 58492116/09/94 149 04/09/02أقدمية 12 سنةالفاسي علي 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى
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عمالة: الرباطبلل بن رباحإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 1122321616/09/98 149 16/09/00أقدمية 12 سنةالسعيد مكاوي 18529P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقإقليم: تنغيرم.م صغرو

تمارة
1158849116/09/99 147 ز هــــمــــــــو ن 

ســـــــعـــــــيـــــــــد
16/09/00أقدمية 12 سنة 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 1175659511/09/00 145 11/09/00أقدمية 12 سنةالحجري عبد الصمد 12954Eمزدوجواكليم

إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 1117357116/09/97 141 06/09/00أقدمية 12 سنةالسماوي الحسن 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 11588121016/09/99 141 16/09/99أقدمية 12 سنةلعتابي فاطمة 04107N)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م تورزة 1174809111/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةفاتحي مصطفى 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: تنغيرم.م أمسعد 1176835406/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةالحيل موحسين 03740Pمزدوجاغواطيم

إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: تنغيرامسمرير 1178546211/09/00 141 04/09/01أقدمية 12 سنةنجمي عبد اللطيف 12954Eمزدوجواكليم

عمالة: وجدة - أنكادم. حليمة السعديةإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 1155273516/09/99 140 16/09/00إلتحاق بالزوجةزهير سمير 04278Z)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: تنغيرالحارة

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1113732816/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةسمو عزيزة 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة: مكناسايت حسينإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 1239404406/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةسغروشني امال 04030Eمزدوجأيت ولل

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين

باها
1050155516/09/96 137 التاقي مولي عبد 

السلم
07/09/04أقدمية 12 سنة 05163Lمزدوجسيدي بيبي

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليإقليم: تنغيرم.م تاغيا

تمارة
1159026116/09/99 137 16/09/00أقدمية 12 سنةم حميدي 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: تنغيرم.م ايت أونير 1178709611/09/00 137 03/10/02أقدمية 12 سنةوموجان كمال 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 1180054411/09/00 137 11/09/02أقدمية 12 سنةم يحياء 12953Dمزدوجواكليم

إقليم: تنغيرم.م تنميولإقليم: تنغيرم.م ايت حمو 1117367116/09/97 135 13/09/04أقدمية 12 سنةصغير عمرو 12801N)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: تنغيرالبور 1154412616/09/99 135 06/09/03أقدمية 12 سنةسفيان موسيقي 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية
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إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م بوكافر 1174847611/09/00 131 11/09/01أقدمية 12 سنةملود اشاك 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى

عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 1178480111/09/00 129 30/10/02إلتحاق بالزوجةمومني حسن 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 1234856406/09/01 129 30/10/03أقدمية 12 سنةبن عزة عبد الرحمان 02505Xمزدوجسيدي الزوين

إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 1264131212/09/02 129 06/10/03أقدمية 12 سنةعبد العزيز با ا حمد 12953Dمزدوجواكليم

إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 1267530504/09/02 129 08/01/07أقدمية 12 سنةقبوري عزيز 21187Dمزدوجأيت بورزوين

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تنغيرايت خيار

ملول
1174371911/09/00 127 06/09/02أقدمية 12 سنةعبد اللطيف بوصاكي 05080

W

مزدوجالقليعة )البلدية(

إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: تنغيرم.م ايت أونير 1178197111/09/00 127 03/10/02أقدمية 12 سنةقربيل جمال 18173C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تنغيرتبرخاشت

باها
1238199606/09/01 127 06/09/03أقدمية 12 سنةرشيد الحا 20555Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: تنغيرم.م تنميولإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 1264927604/09/02 127 25/09/03أقدمية 12 سنةاحماد بولمان 12801N)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1267054704/09/02 127 25/09/03أقدمية 12 سنةحموي لحسن 12953Dمزدوجواكليم

عمالة: الرباطأحمد القاسميإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 1267063712/09/02 125 07/09/04أقدمية 12 سنةبوشرة حماني 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تنغيرم.م توديلت 1269099212/09/02 125 18/10/04أقدمية 12 سنةقيبوش سعيد 03908Xمزدوجمهاية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: تنغيرتبرخاشت

المركزية

عمالة: مراكش 11582191016/09/99 123 06/09/06أقدمية 12 سنةخيطي سمير 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: تنغيرم.م ايت أونيرإقليم: تنغيرم.م انو نزم 1158808316/09/99 121 12/09/04أقدمية 12 سنةأعطوش حسن 12803R)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 1173897311/09/00 121 07/09/04إلتحاق بالزوجةاحبار جمال 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م تورزة 12635461012/09/02 121 05/09/05أقدمية 12 سنةايت قدي نور الدين 12966Tمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م تورزة 1263562812/09/02 121 20/09/05أقدمية 12 سنةايت الحسين رشيد 12966Tمزدوجتغزوت نايت عطى
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الطلب

تاريخ
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ترتيب

الختيار
إنتقال
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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جماعة التعيين

إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: تنغيرم.م تعمارت 1266118104/09/02 121 17/09/03إلتحاق بالزوجالكموني علوي أسماء 09379U)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: تنغيرايت بعمرانإقليم: تنغيرم.م زاوية البئر 1266910112/09/02 121 29/09/03إلتحاق بالزوجحبيبي فاطمة 12805T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة ملويةإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 1268560112/09/02 121 04/10/03إلتحاق بالزوجةموسى ابراهيم 11603L)مزدوجميدلت )البلدية

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 1049175416/09/96 119 13/10/06أقدمية 12 سنةالسالمي سعيد 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

إقليم: الرشيديةالساتإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 1234100413/09/01 117 18/09/04أقدمية 12 سنةايت حميد يونوس 09705Yمزدوجفركلة العليا

إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م تغصى 1307934516/09/03 117 07/09/05أقدمية 12 سنةمعتقد جمال 12953Dمزدوجواكليم

إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: تنغيرم.م أمسعد 1181045111/09/00 115 05/09/05أقدمية 12 سنةيوسفي حسان 04222Nمزدوجرأس اجري

إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 1239849106/09/01 115 06/09/05أقدمية 12 سنةز ين العا بدين م 04185Yمزدوجلقصير

إقليم: الرشيديةالخرباتإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 1306259105/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةبوكا خالد 09706Zمزدوجفركلة العليا

إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرم.م توديلت 1263300112/09/02 113 جمال الدين ابو 

عثمان

05/09/07 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تنغيرم.م بوكافر

المركز

إقليم: مولي يعقوب 13055531005/09/03 113 07/09/05أقدمية 12 سنةاشبارو اسماعيل 02233Bمزدوجعين بوعلي

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: تنغيرتبرخاشت

المركزية

عمالة: مراكش 1176026911/09/00 111 06/09/06أقدمية 12 سنةراضية العراجي 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م انو نزم 1267108712/09/02 109 04/09/08حنصالي احساين 12953Dمزدوجواكليم

إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 1267541204/09/02 109 06/09/06أقدمية 12 سنةقداري عبد الله 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرم ايت عيسى 1049257616/09/96 108 30/09/02أقدمية 12 سنةصناع احماد 09686Cمزدوجملعب

عمالة: الصخيرات  - المرابطينإقليم: تنغيرم.عمر بن الخطاب

تمارة
1179706106/09/00 103 03/10/02إلتحاق بالزوجصـــدقي خديـــجة 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(

إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: تنغيرم.م اميضر 1122902516/09/98 101 29/10/11احبيب هشام 19323Cمزدوجلهري
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف
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الختيار
إنتقال

بالتبادل
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إقليم: ميدلتامــــــالوإقليم: تنغيرم.م مصيصي 1264060204/09/02 101 05/09/06أقدمية 12 سنةالعربى بعمر 09780Eمزدوجغرس تعللين

المدرسة البتدائية إقليم: تنغيرم.سيدي مسكور

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1173891111/09/00 100 30/09/02أقدمية 12 سنةخديجة أحمراوي 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرم.م ألمدون 1305646516/09/03 99 17/10/07ايت ايدير فاطمة 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: تنغيرم.م ازاك 1264193612/09/02 97 21/09/11بوى عبد العزيز 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرتبرخاشت 1266415112/09/02 97 07/10/15الوردي عبد العزيز 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: تنغيرتبرخاشت 1267481112/09/02 97 09/09/15جندي عبد اللطيف 14830Uمزدوجانويرات

إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: تنغيربوتغرار 1399241707/09/05 97 07/09/08عرباوي بدر 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: الخميساتابن سيرينإقليم: تنغيرم.م انو نزم 1050194116/09/96 93 03/11/15ابراهيم اليعقوبي 11235Lمزدوجمعازيز

إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 1269060104/09/02 93 05/09/07اتيشات  م 04133Sمزدوجاقدار

إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: تنغيرم.م مصيصي 1308281116/09/03 93 04/09/11رزاقي احمد 09523Aمزدوجفزنا

إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم.م تورزة 1368477107/09/04 93 ابراهيمي م عبد 

الرحيم

07/09/10 09710Dمزدوجفركلة العليا

إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: تنغيرم.م اموكر 1267047304/09/02 91 10/10/06أقدمية 12 سنةحميدي الحسنية 04150Kمزدوجأيت حرز ا

إقليم: تنغيرم.ايت اجناإقليم: تنغيراكوتي 1306848516/09/03 91 02/09/09إلتحاق بالزوجسمية الدريسي 12779P)مزدوجتنغير )البلدية

إقليم: الخميساتالندلسإقليم: تنغيرم.مدرسة المل 1235457114/09/01 90 05/09/07إلتحاق بالزوجابريكي عزيزة 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: تنغيرم.م امزودار 1238418813/09/01 88 02/09/14مجبار عبد الله 09669Jمزدوجتاديغوست

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: تنغيرم.م بوكافر 1269050304/09/02 87 20/09/11اوساي م 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: تنغيرالحارةإقليم: تنغيرم.م امزودار 1266766312/09/02 86 02/09/14فنزاري عبد الحكيم 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(
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إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م البيهقي 1548432213/11/08 85 13/11/08خلوفي عبد  المالك 09681Xمزدوجملعب

إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرالحارة 1264133412/09/02 83 02/09/15بهرا عزيز 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

م.م ارك سيدي علي 

ابورك

إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغير 1265153212/09/02 83 03/09/15م شكيري 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 1266977812/09/02 83 02/09/15حجان لحسن 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرحديدة 1269071212/09/02 83 02/09/15والطاء م 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 1234123506/09/01 82 02/09/16ايت خويا م 12842H أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ايت أونير 1122332116/09/98 81 06/09/17أكنوش م 12826Rمزدوجأيت يول

إقليم: تنغيرم.م أمالو نمنصورإقليم: تنغيرم.م واكليم 1174115206/09/00 81 تبادلالحو بن سعيد 06/09/17 09475Yمزدوجالنيف

إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 1399817707/09/05 81 04/09/12حسن البو كة 09507Hمزدوجالسيفا

إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 1367130707/09/04 79 13/09/12يوسف اتبير 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرم.الخميس 1235924306/09/01 78 العيساوي مولي 

الحسن

06/09/17 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: تنغيرم.م زاوية البئر 1264065112/09/02 77 06/09/17بعاطي توفيق 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: تنغيرم.م اميضر 1269760504/09/02 77 06/09/17حنان تدغي 19323Cمزدوجلهري

إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: تنغيرم.م توديلت 1399273107/09/05 77 13/03/14 شفيق المكي أزهاري 09528Fمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 1406818205/09/08 77 02/09/10نادية المعزوز 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: تنغيرم.م ازاك 1545698901/01/10 77 01/01/10وتمرت الحساين 09503Dمزدوجالسيفا

إقليم: الرشيديةواقةإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 1548270313/11/08 77 13/11/08إلتحاق بالزوجامسلك مينة 09658Xمزدوجاغريس السفلي
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إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 1549918401/01/10 77 01/01/10بروح علي 09397Nمزدوجفركلة السفلى

إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: تنغيرم.م تعمارت 1551000601/01/10 77 01/01/10اكيش احمد 09697Pمزدوجفركلة السفلى

إقليم: تنغيرم.م ايت أونيرإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 1263631104/09/02 75 06/09/17اقشور حسن 12803R)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 1399324507/09/05 75 06/10/11برعو وسام 09507Hمزدوجالسيفا

إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرم.م بودجام 1407137605/09/08 75 05/09/08جرفي مريم 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرم.الخميس 1117394116/09/97 74 06/09/17المللي لحسن 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: تنغيرم.م ايت أونير 1269522612/09/02 74 02/09/15إلتحاق بالزوجالسرغيني كوثر 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 1239008506/09/01 73 04/09/12أسعى حسن 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرحديدة 1401639506/09/06 73 03/09/13ابراهيم بوشوا 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 1406463205/09/08 73 05/09/11بنعمر خديجة 09530Hمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: تنغيرم.م بوكافر 1580819102/09/10 69 02/09/10حماد عبدالرحمن 09528Fمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تطوانم.م ارقادنإقليم: تنغيراكوتي 1581986202/09/10 69 02/09/10المرجاني الحسن 05442P)مزدوجواد لو )البلدية

إقليم: تنغيرم.م ايت أونيرإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 1269322304/09/02 67 06/09/17حسين الصابري 12803R)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: تنغيرم.م البيهقي 1548438402/12/08 67 05/09/11عيسى لعروز 09695Mمزدوجفركلة السفلى

إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرايت زكري 1549783501/01/10 67 01/01/10ايت  ايدير  سعدية 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: تنغيرم.م ايت أونير 1233820106/09/01 66 02/11/15إلتحاق بالزوجعبدله سلوى 24935C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيراكوتي 1406988105/09/08 66 02/09/11إلتحاق بالزوجفهيم فاطمة 24946P)مزدوجقلعة مكونة )البلدية
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إقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلنإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 1399179707/09/05 65 18/02/12إلتحاق بالزوجعليبوش بشرى 12795G)مزدوجتنغير )البلدية

إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرايت خيار 1400072507/09/05 65 06/09/17السعيد م 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م امجدادار 15502381001/01/10 65 04/09/12عمر الكرياني 09418Lمزدوجأيت هاني

إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 1550668101/01/10 65 02/09/11احمد جغواض 04111Tمزدوججحجوح

إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرم.م ألمدون 1407104205/09/08 63 02/09/10حفيظة  ادريسي 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م ايت أونيرإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 1550846401/01/10 61 03/09/13الحسن  مرير 12803R)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: تنغيرم.م توغزا 1582395102/09/10 61 02/09/12علوي لخليفة 09523Aمزدوجفزنا

عمالة: وجدة - أنكادم. الزلقةإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 1579781402/09/10 60 02/09/10إلتحاق بالزوجايت عكي نزهة 04306E)مزدوجوجدة )البلدية

إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 1580726202/09/10 59 02/09/10فائق فاطمة الزهراء 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 1680914101/03/11 59 01/03/11إلتحاق بالزوجفاطمة بابا 12853Vمزدوجأيت واسيف

إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 1402025106/09/06 58 02/09/15إلتحاق بالزوجةيونـــس صابيـــــر 12802P)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: تنغيرم.م  بادو 1581349102/09/10 57 04/09/12يوسف احمدوش 09669Jمزدوجتاديغوست

إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 1581352302/09/10 57 04/09/12وحيا فاطمة 09503Dمزدوجالسيفا

إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيربوتغرار 1581731102/09/10 57 يوسف آيت حدو 

الحاج

04/09/12 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م أمسعد 1582165202/09/10 57 03/09/13م خويا 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م امجدادار 1582228802/09/10 57 04/09/12المحجوب مقسط 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: بني مللمركزية ايت عميرإقليم: تنغيرم.م اكوراي 1585200109/12/11 57 02/09/12مينة درواش 07391Hمزدوجفم اودي
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إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 1406695105/09/08 56 02/09/16عبد الكريم ادريس 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرايت خيار 1400199207/09/05 55 06/09/17حداش يسين 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 1549377402/09/09 55 02/09/11يوسف شرويط 09397Nمزدوجفركلة السفلى

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تنغيرايت بعمران

باها
1406735605/09/08 54 04/09/12الزودي لطيفة 05167Rمزدوجأيت عميرة

إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 1582591201/03/10 53 03/09/13فيصل سكين 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: تنغيرم.م توغزا 1680899901/01/12 53 04/09/13عيادي رشيدة 09503Dمزدوجالسيفا

إقليم: الرشيديةواقةإقليم: تنغيرايت زكري 1582950605/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجسناء    عزيزي 09658Xمزدوجاغريس السفلي

إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ألمدون 1581258602/09/10 51 04/09/12رشيدة نجاح 12826Rمزدوجأيت يول

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: تنغيراكوتي 1582309102/09/10 51 02/09/15سعيد عمراوي 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائيةإقليم: تنغيرم.م تغصى 1582826105/09/11 51 05/09/11عللي السعدية 15305Kمزدوجالقصر الصغير

إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم/م الخنك 1583097605/09/11 51 05/09/11بنمعمر خديجة 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 1584199905/09/11 51 05/09/11قا سمي  فاطمة 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: تنغيرم/م الخنك 1584666105/09/11 51 05/09/11خديجة أولكدو 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: الرشيدية  تاديغوستإقليم: تنغيرم.م  بادو 1681305601/01/12 51 01/01/12الهام جملوي 09672Mمزدوجتاديغوست

عمالة: مكناسايت ولل المركزإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 1681397101/03/11 51 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة مللي 04026Aمزدوجأيت ولل

إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: تنغيرم.م توغزا 1681453601/01/12 50 04/09/12إلتحاق بالزوجوالشيخ حنان 09380V)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 1583465605/09/11 49 03/09/13المين البصوري 09390F)مزدوجالجرف )البلدية
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إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 1584025605/09/11 49 03/09/13حسنوني سليمان 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م امجدادار 1584576105/09/11 49 03/09/13نواري مراد 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 1584720205/09/11 49 03/09/13رزوق م 09710Dمزدوجفركلة العليا

إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: تنغيراسكيس 1585158109/12/11 49 03/09/13نور الدين بن زيان 09674Pمزدوجتاديغوست

إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 1400053407/09/05 48 02/09/16الراشدي م 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 1404506205/09/07 48 02/09/16فيصل باحو 09712Fمزدوجفركلة العليا

إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م تورزة 1579780402/09/10 48 07/09/16م ايت عدى 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: تنغيرم.م  بادو 213778916/09/85 47 02/09/17امبارك مرابيح 09441Lمزدوجاسول

إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 1158816116/09/99 47 02/09/15صادكي احمد 09710Dمزدوجفركلة العليا

إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: تنغيرم.م توغزا 1405535205/09/07 47 02/09/15أسمو نور الدين 09397Nمزدوجفركلة السفلى

إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: تنغيرم.م ازاك 1550888101/01/10 47 03/09/13الكزيوي م 09523Aمزدوجفزنا

إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م مصيصي 1581403302/09/10 47 04/09/12سعيد ارهو 12895Rمزدوجأيت الفرسي

إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرم.م ألمدون 1581940802/09/10 47 02/09/12فاطمة  العباسي 12890Kمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م تغصى 1582247402/09/10 47 04/09/12فاطمة  وهابي 12949Zمزدوجاميضر

إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيربوتغرار 1582320102/09/10 47 04/09/12خديجة  سدراتي 12890Kمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرايت زكري 1582751405/09/11 47 04/09/12ايت منزو زهرة 12851Tمزدوجأيت واسيف

إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: تنغيرم.م بواضبل 1405843218/02/08 46 04/09/12إلتحاق بالزوجةالمير عبد السلم 09518Vمزدوجعرب صباح زيز
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ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرامسمرير 15823131002/09/10 46 02/09/14مهدي سلمي 12949Zمزدوجاميضر

إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: تنغيرم.م بوكافر 1681801404/09/12 46 22/09/14بلغيت علوي 09542

W

مزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 1681904104/09/12 46 02/09/14عروسي م 09688Eمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 1682602104/09/12 46 02/09/14العلمي م 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةملعبإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1683903504/09/12 46 02/09/14مريم مختشى 09683Zمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 1308432205/09/03 45 06/09/17سليماني فريد 09686Cمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: تنغيرم.م صغرو 1549379802/09/09 45 06/09/17سعيد ضروك 09695Mمزدوجفركلة السفلى

إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م صغرو 15853021001/03/11 45 06/09/17الحسين  حسوني 09681Xمزدوجملعب

إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: تنغيرم.م تزاخت 1406938105/09/08 44 05/09/15إلتحاق بالزوجةلطفي الكناني 12782T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرم.م توغزا 1580810102/09/10 44 02/09/16عبد المجيد حما 09686Cمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 1583976605/09/11 44 02/09/16حاكمي مروة 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: تنغيرم.م بواضبل 1584655305/09/11 44 02/09/14الحسين وجعا 09582Pمزدوجالطاوس

إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م بوكافر 1681255301/01/12 44 22/09/14حفضي امبارك 09681Xمزدوجملعب

إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م أسيمور 1683018104/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجالفضيل فاطمة 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: الحوزايكودارإقليم: تنغيراسكيس 1683424304/09/12 44 04/09/12إلتحاق بالزوجفتيحة حوسني 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 1680814401/01/12 43 02/09/15الحسن أغزاف 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 16816851004/09/12 43 04/09/12عبد المجيد احونجي 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج
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التوظيف
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الختيار
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 1683961104/09/12 43 04/09/12م متوكيل 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيراسكيس 1683964404/09/12 43 04/09/12نجاة موزون 09418Lمزدوجأيت هاني

إقليم: الرشيديةملعبإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 1684079504/09/12 43 04/09/12ابحا نوال 09683Zمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: تنغيرم.م بونحاس 1684149904/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجةوامدين ابراهيم 09596Eمزدوجاوفوس

إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 1684481104/09/12 43 04/09/12ثريا يوسفي 13522X)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيربوتغرار 1580177402/09/10 41 02/09/15م بو نحلي 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 1582241802/09/10 41 03/09/13حميد النخلوي 12890Kمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 1680823201/01/12 41 06/09/17إدريس أيت عياط 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرحديدة 16809251001/01/12 41 06/09/17باللوك م 12890Kمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 1683309104/09/12 40 02/09/16أبو بكر حديد 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 1684128104/09/12 40 02/09/16أوقاسي عبد العزيز 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى
مزدوج

إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: تنغيرم.م تازوليت 1401935306/09/06 39 02/09/15نوغو موحى 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرم.م  بادو 1583916505/09/11 39 02/09/15محسين غبوج 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 1681095101/01/12 39 02/09/15مريم النصاري 09507Hمزدوجالسيفا

إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: تنغيرم.م بونحاس 1718735103/09/13 39 02/09/15نوال مهديوي 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: تنغيرم.م بواضبل 1399518607/09/05 38 02/09/14سهام بوغروس 20964L)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: تنغيرم.م مصيصي 1548260301/12/08 38 02/09/14م أيت باحدو 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: تنغيرم.م بوكافر 1549955101/01/10 38 02/09/14بنحيرت   ام 09530Hمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 1583010305/09/11 38 02/09/13م بركاوي 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 1583440605/09/11 38 02/09/16نورالدين العمراوي 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 1681714204/09/12 38 04/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة ايت بها 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 1719879102/09/14 38 02/09/14نزهة الطراشي 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: تنغيراوزيغمت 1720213302/09/14 38 02/09/14بطاهري الهام 09528Fمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةاجبيلإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 1721500102/09/14 38 02/09/14فوزية ناصيري 09534Mمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: تنغيرم.م بونحاس 1681195601/01/12 37 03/09/13إلتحاق بالزوجصباح الجيم 09697Pمزدوجفركلة السفلى

إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م أمسعد 1681577104/09/12 37 06/09/17عضوش زايد 09418Lمزدوجأيت هاني

إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 1684119304/09/12 37 06/09/17جواد اجا 12895Rمزدوجأيت الفرسي

إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيراكوتي 1582113802/09/10 36 02/09/16عبد القادر حمام 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.عمر بن الخطابإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1684188904/09/12 36 04/09/14إلتحاق بالزوجراشيد سارة 12781S)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1716721503/09/13 36 02/09/16لحسن الدى 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م تكموت 1718655203/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجسلوى لوطفي 12968Vمزدوجتودغى العليا

إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرم.م بونحاس 1719114103/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجصادق مليكة 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرحديدة 1405022305/09/07 35 03/09/13ياسني عبد الصمد 12853Vمزدوجأيت واسيف

إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيربوتغرار 1550583101/01/10 35 06/09/13حمام احمد 12851Tمزدوجأيت واسيف
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرم.م بوكافر 1551069201/01/10 35 03/09/13حمو صابر 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 1581256202/09/10 35 06/09/17إلتحاق بالزوجنايت علي زهرة 12802P)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرحديدة 1581263302/09/10 35 06/09/17نجار الصديق 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 1585262501/03/11 35 06/09/17العيدي صباح 12958Jمزدوجواكليم

إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1718745403/09/13 35 02/09/15عبد الحي مرجاني 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى
مزدوج

إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: تنغيرم.م تكموت 1719312403/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجسميرة  اليعقوبي 09380V)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيراوزيغمت 1719374203/09/13 35 03/09/13كلثوم زياني 09476Zمزدوجالنيف

إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 1583237405/09/11 34 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة بورحيم 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: تنغيرم.م بونحاس 1585397209/12/11 34 02/09/16سموح م 09429Yمزدوجاملكو

إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 1680791101/01/12 33 06/09/17عدي عبدلوي 09528Fمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرايت خيار 1681084401/01/12 33 06/09/17ابراهيم الدوجي 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيراسكيس 1682996304/09/12 33 02/09/15لحسن اليوسفي 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيراسكيس 1684069404/09/12 33 02/09/15مصطفى اوعاصم 12826Rمزدوجأيت يول

إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرامسمرير 1684127804/09/12 33 02/09/15سعيد اوجلب 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 1684262804/09/12 33 10/10/15صاديقي أحمد 09686Cمزدوجملعب

م.م ارك سيدي علي 

ابورك

إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغير 1718428203/09/13 33 03/09/14إلتحاق بالزوجحسناء قديوي 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: تنغيرم.م ازاك 16822261004/09/12 32 02/09/16عبد الغني بوبكري 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة
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إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تنغيرم.م  ايت بولل 241115217/09/84 31 02/09/15م جايل 16601Uمزدوجبوحلو

إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرم.م جيدا 1179231311/09/00 31 02/09/14إلتحاق بالزوجنادية حاتي 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: تنغيرم.م البيهقي 1405930118/02/08 31 02/09/15لحسن هلل 09674Pمزدوجتاديغوست

إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيربوتغرار 15484691027/11/08 31 02/09/15عبد القادر اوحدى 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 1581537102/09/10 31 02/09/15رشيد اسليماني 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 1584060505/09/11 31 06/09/17ليلى هواري 09542

W

مزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 1681457601/03/11 31 06/09/17يوسف أهادي 09618Dمزدوجوادي النعام

إقليم: تنغيرم.م ايت أونيرإقليم: تنغيرامسمرير 1716739303/09/13 31 02/09/15إلتحاق بالزوجحفيظة افتيس 12803R)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيراوزيغمت 1751804102/09/15 31 02/09/15اعزاب م 12855Xمزدوجأيت واسيف

إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 1752684602/09/15 31 02/09/15الحمادي يوسف 12851Tمزدوجأيت واسيف

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تنغيراوزيغمت

باها
1752808601/09/15 31 01/09/15مصطفى القاضي 05294Dمزدوجتسكدلت

إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيراوزيغمت 1753115101/09/15 31 01/09/15اكزدين علي 12851Tمزدوجأيت واسيف

إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرايت زكري 1716699103/09/13 30 02/09/16عبروش خالد 12851Tمزدوجأيت واسيف

إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: تنغيرم.م الرك 1680868101/01/12 29 العلوي الهروني 

ادريس

06/09/17 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 1581317102/09/10 28 03/09/14وعليبو اسماعيل 09582Pمزدوجالطاوس

عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 1583347505/09/11 28 06/09/17عبد الرحيم  دادا 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرتصويت 1681769904/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة عكوي 12979Gمزدوجتودغى  السفلى
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إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيراسكيس 1719709102/09/14 28   أيت بن عيسى 

الحسين

02/09/16 12851Tمزدوجأيت واسيف

إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 1719818502/09/14 28 02/09/14سعيدة امطغري 12826Rمزدوجأيت يول

إقليم: الرشيديةملعبإقليم: تنغيرم.م تغصى 1720294102/09/14 28 02/09/16شمسي امبارك 09683Zمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: تنغيرم.م أسيمور 1720646202/09/14 28 02/09/16القاسمي  خالد 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 1720840502/09/14 28 02/09/16الحسين الصفي 09542

W

مزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تنغيرم.م طارق بن زيادإقليم: تنغيرم.م تيكشة 1721152102/09/14 28 02/09/16ام قبوري 09461Hمزدوجحصيا

إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: تنغيرم.م تزلفت 1721583802/09/14 28 02/09/14وبروك فاطمة 09488Mمزدوجالنيف

إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م بودجام 1721594502/09/14 28 02/09/16يوسف والضاغور 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م انو نزم 1584726605/09/11 27 06/09/17يوسف رضوان 12826Rمزدوجأيت يول

إقليم: الرشيديةتاوريرتإقليم: تنغيرم.م تغصى 1682295104/09/12 27 06/09/17أحمد بوكريك 19754

W

مزدوجملعب

إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: تنغيرم.م بواضبل 1683427104/09/12 27 06/09/17م  احسايني 09554Jمزدوجالريصاني

إقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكوإقليم: تنغيرم.م امزودار 1683958104/09/12 27 06/09/17مستعين سلمى 12945Vمزدوجتلمي

عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةإقليم: تنغيرم.م ألمدون 1580400102/09/10 26 02/09/16إلتحاق بالزوجةم العطاشي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 1582060302/09/10 26 02/09/16عبد السلم الوالي 12895Rمزدوجأيت الفرسي

إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 1680921901/01/12 25 06/09/17لحسن باخديل 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

إقليم: الرشيديةاولد يوسفإقليم: تنغيرم.م مصيصي 1716991303/09/13 25 06/09/17عيادي حميد 09538Sمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيرامسمرير 1681566301/01/12 24 02/09/16رشيد رفيقي 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج
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إقليم: تنغيرم.م تازوليتإقليم: تنغيراسكيس 1911238101/01/17 24 06/09/16أحمد بن يري 09455Bمزدوجمصيسي

إقليم: الرشيديةاجبيلإقليم: تنغيراوزيغمت 1911647101/01/17 24 06/09/16سكينة البوجناني 09534Mمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تنغيرم/م الخنكإقليم: تنغيرم.م زاكر 1911717101/01/17 24 06/09/16الحو القابوري 09462Jمزدوجحصيا

إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1911785101/01/17 24 06/09/16حسن العثماني 12828Tمزدوجأيت يول

إقليم: ميدلتزبزاطإقليم: تنغيراوزيغمت 1912165601/01/17 24 06/09/16فردوس حسوني 11875Gمزدوجامرصيد

إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيراوزيغمت 1912186401/01/17 24 06/09/16مريم هيللي 09689Fمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرتعدادات 1912206101/01/17 24 06/09/16يعزة يوسف 09686Cمزدوجملعب

إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيراوزيغمت 1912242901/01/17 24 06/09/16وصال جعكو 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1912395101/01/17 24 06/09/16م لبريني 09444Pمزدوجمصيسي

إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: تنغيراوزيغمت 1912481101/01/17 24 06/09/16رحيمة اليوسفي 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: ميدلتالنزالةإقليم: تنغيراوزيغمت 1912517201/01/17 24 06/09/16سعاد مروش 09786Lمزدوجالنزالة

إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيراسكيس 1912530101/01/17 24 06/09/16مبارك عبد الموجود 12931Eمزدوجامسمرير

إقليم: تنغيرم.م طارق بن زيادإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 1912721101/01/17 24 06/09/16يوسف وسعدن 09461Hمزدوجحصيا

إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 1681849504/09/12 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةعمار عمر 13171Rمزدوجادلسان

إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرحديدة 1682099404/09/12 23 06/09/17مصطفى بن المداني 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيرحديدة 1683435104/09/12 23 06/09/17إيشو حميد 12865Hمزدوجاغيل نومكون

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل

الرحيم بوعبيد

إقليم: برشيد 1718501603/09/13 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة خرتيبي 14036F)مزدوجبرشيد )البلدية
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إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1719731502/09/14 23 02/09/16إلتحاق بالزوجايت يدير خديجة 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: تنغيرم.م صغرو 1719816402/09/14 23 06/09/17عمراني م 09674Pمزدوجتاديغوست

إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: تنغيرم.م مصيصي 1721040402/09/14 23 06/09/17يوسف حسناوي 09580Mمزدوجالسفلت

إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرحديدة 1721067102/09/14 23 06/09/17   هموري م 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

إقليم: الرشيديةملعبإقليم: تنغيرم.م تغزوت 1721614202/09/14 23 06/09/17الحو وجدي 09683Zمزدوجملعب

إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: تنغيرتعدادات 1720410202/09/14 22 01/09/16العباسي خديجة 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م بونحاس 1753209802/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجخداوي بشرى 12786Xمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: الرشيديةملعبإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 1580377402/09/10 21 06/09/17العلوي م 09683Zمزدوجملعب

إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 1582348415/09/10 21 02/09/15إلتحاق بالزوجرضية يومور 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: تنغيرم.م تورزة 1680927401/01/12 21 06/09/17لطيفة برشي 09676Sمزدوجتاديغوست

إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: تنغيرم.م تزلفت 1752047402/09/15 21 02/09/15عماري أمينة 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيراوزيغمت 1752401401/09/15 21 02/09/15بويا عبد اللطيف 12897Tمزدوجأيت الفرسي

إقليم: سيدي بنوراولد سعيدإقليم: تنغيراوزيغمت 1752744101/09/15 21 01/09/15عبد ا الخالدي 08481Tمزدوججابرية

إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م تغصى 1753569102/09/15 21 02/09/15اوهرو حياة 12855Xمزدوجأيت واسيف

إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: تنغيرم.م مصيصي 1753613902/09/15 21 06/09/17عبد الفتاح قاسمي 09575Gمزدوجالسفلت

إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م أمالو نمنصور 1583247905/09/11 19 تبادلعلي بوستة 06/09/17 12953Dمزدوجواكليم

إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1720321201/09/14 18 03/09/16م شكري 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى
مزدوج

756



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 1721296102/09/14 18 02/09/16المصطفى لمكوني 09492Sمزدوجالنيف

إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 1721397202/09/14 18 02/09/16مرضي احماد 09689Fمزدوجملعب

إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرأمجكاك 1721746202/09/14 18 02/09/16يوسف سلمي 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: تنغيرم.م ازاك 1681539301/01/12 17 06/09/17احماد يعقوبي 09587Vمزدوجالطاوس

إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرالحارة 1683865104/09/12 17 06/09/17م مفتاحي 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: تنغيرم.م تزلفت 1911142201/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الغاني بابني 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس

إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: تنغيراكوتي 1681037901/01/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجبوز كريمة 12954Eمزدوجواكليم

إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرامسمرير 1751941702/09/15 15 06/09/17م ايت خويا 12855Xمزدوجأيت واسيف

إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1753559202/09/15 15 06/09/17حسناء أوشتي 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى
مزدوج

إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيرم.م تغصى 1912008501/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجةالطالب لحسن 12958Jمزدوجواكليم

إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيراوزيغمت 1911233101/01/17 14 06/09/16فاطمة ابن سعيد 09413Fمزدوجأيت هاني

إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 1911642201/01/17 14 06/09/16البلغيتي الحسنية 09484Hمزدوجالنيف

إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 1912170101/01/17 14 06/09/16حزازي وفاء 09488Mمزدوجالنيف

إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 1912360501/01/17 14 06/09/16سعيدة خويا 12853Vمزدوجأيت واسيف

إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 1912564901/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجالمزكيدي وفاء 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيراوزيغمت 1912653201/01/17 14 06/09/16نورة ناصر الدين 09413Fمزدوجأيت هاني

إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيراوزيغمت 1912954401/01/17 14 06/09/16نجاة تيموني 12897Tمزدوجأيت الفرسي
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إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 1751892702/09/15 11 06/09/17يوسف عاهيد 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 1751912102/09/15 11 عبد العالي ايت بن 

عمرو

06/09/17 09551Fمزدوجالريصاني

إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرم.م صغرو 1752211602/09/15 11 06/09/17بن شلل زهير 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

عمالة: الرباطالنور  الميإقليم: تنغيرم.الوفاء 1264562104/09/02 74 02/09/15ابن ساين موحى 01053U يعقوب المنصور

)المقاطعة(
المازيغية

إقليم: تيزنيتم.م الفداء مركزية تيواركانإقليم: تنغيرقلعة مكونة 1752113802/09/15 18 02/09/15ايحيى ازرار 16926Xالمازيغيةتيغمي

إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م المرابطين 238803117/09/84 241 17/09/84أقدمية 20 سنةموجان م 13397Lمزدوجتازارين

إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 288172216/09/86 219 16/09/88أقدمية 20 سنةجزولي ام 12766A)مزدوجورزازات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: زاكورةم.م بني زولي

ملول
706969116/09/92 193 16/09/92أقدمية 20 سنةالتيرسوتي م 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم.م بني زولي 58467116/09/94 175 16/09/94إلتحاق بالزوجةرزقو ابراهيم 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: العرائشمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: زاكورةم.م بني زولي 1050080116/09/96 169 16/09/96أقدمية 20 سنةسبايتي عبد اللطيف 05703Y)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: زاكورةم. النخيلإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 1050171116/09/96 169 16/09/96أقدمية 20 سنةحجوبي عبد السلم 21246T)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: ورزازاتم. اسفوتليلإقليم: زاكورةم.م تغبالت 1049993616/09/96 165 16/09/97أقدمية 20 سنةايت بن يوسف داود 13161E)مزدوجورزازات )البلدية

عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةإقليم: زاكورةم.م بوخلل 1119886123/10/98 157 23/10/98أقدمية 20 سنةالوكيلي عبد ا 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: فجيجابو بكر الصديقإقليم: زاكورةم.م الواحة 1155478116/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةرزوق عبدا 26177Cمزدوجبني تادجيت

إقليم: زاكورةم المولى الشريف العلويإقليم: زاكورةم.م تمتيك 1122414116/09/98 149 06/09/00أقدمية 12 سنةالصديق صاديق 12771F)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 1122443116/09/98 149 06/09/00أقدمية 12 سنةالمنصوري العربي 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 1122440116/09/98 145 06/09/01أقدمية 12 سنةبوعدا الحسين 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية
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إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 1158122316/09/99 143 06/09/01أقدمية 12 سنةابرقا يوسف 12774J)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 1122416316/09/98 141 04/09/02أقدمية 12 سنةالهكيوي محماد 12769D)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: زاكورةم. النخيلإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 1158147216/09/99 139 06/09/01أقدمية 12 سنةصابر م 21246T)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت 1174381106/09/00 135 06/09/00أقدمية 12 سنةبوالسكر نجيب 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م تدسي 1234739706/09/01 135 06/09/02أقدمية 12 سنةبشنة بدر 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

مجموعة مدارس السيفر إقليم: زاكورةم.م تكمادرت

المركزية

عمالة: مراكش 1235097806/09/01 135 02/10/02أقدمية 12 سنةبوعدين ابراهيم 02755Uمزدوجحربيل

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةإقليم: زاكورةم.م بني زولي

تمارة
1237173106/09/01 135 06/09/02أقدمية 12 سنةهبولة سعيد 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: زاكورةم.م المرابطين 1265581904/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالعلوي مولي مبارك 03862Xمزدوجسيدي عبد ا الخياط

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 1239691806/09/01 131 12/12/02أقدمية 12 سنةتومان م 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين

باها
1268169304/09/02 131 04/09/02أقدمية 12 سنةمحجوبي عبد القادر 05171Vمزدوجأيت عميرة

مدرسة المقاوم م إقليم: زاكورةم.م ثلث المل

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
1237372106/09/01 129 06/09/01أقدمية 12 سنةخوة حرمل 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة مقاطعة عين المام البخاريإقليم: زاكورةم.م أخلوف

الشق
1269191104/09/02 129 06/10/03أقدمية 12 سنةالرمزي م 18136M)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوس 1266037304/09/02 125 07/09/04أقدمية 12 سنةالهللي م 04142Bمزدوجأيت بورزوين

إقليم: الحاجبسيدي عيسىإقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوس 1266726204/09/02 125 07/09/04أقدمية 12 سنةنادية فارس 19391Bمزدوجأيت نعمان

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: زاكورةم.م الواحة

المركزية

عمالة: مراكش 1158129216/09/99 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالعبدلوي الحسين 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م تمكروت 1266371704/09/02 121 16/09/05أقدمية 12 سنةالنصاري م 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: زاكورةم.م تسركات 12350391006/09/01 120 15/10/04إلتحاق بالزوجبن الزوين حنان 07353Sمزدوجأولد امبارك
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 1234042613/09/01 119 أيت احسنة عبد 

الصمد
06/09/05أقدمية 12 سنة 03729Cمزدوجاغواطيم

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: زاكورةم.م تمسل

تمارة
1266979104/09/02 119 06/10/03أقدمية 12 سنةحجي سميرة 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: زاكورةم.م الواحة

المركزية

عمالة: مراكش 1268672404/09/02 117 06/09/06أقدمية 12 سنةناجي م 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م بوخلل 1305856105/09/03 117 07/09/05أقدمية 12 سنةأزكاغ سعيد 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن سيناإقليم: زاكورةم.م اغلل 1367837107/09/04 117 07/09/04أقدمية 12 سنةنجار جمال 06442B)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م الكغاطإقليم: زاكورةم. أمزرو

تمارة
91296116/09/95 116 16/09/99أقدمية 12 سنةفائز حكيمة 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: زاكورةم. أمزرو 1122438516/09/98 114 31/10/02أقدمية 12 سنةتمجيجت عتيقة 08189Aمزدوجأولد رحمون

المدرسة البتدائية إبن إقليم: زاكورةم.م تكونيت

زيدون

إقليم: العيون 58488116/09/94 113 05/09/11مولي الغالي عمري 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: زاكورةم.م أزلك

باها
1264243304/09/02 113 04/09/07باسو م 05140Lمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: زاكورةم.م أزلك

باها
12658711004/09/02 113 04/09/07الكداوني حميد 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخإقليم: زاكورةم المولى الشريف العلوي 1123425116/09/98 112 25/01/99أقدمية 20 سنةالعامري شريفة 25027C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إبن إقليم: زاكورةم.م تمزموط

زيدون

إقليم: العيون 1367524107/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةالدريسي مولود 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: زاكورةم.م العروميات 1234575706/09/01 103 14/09/10عزيزي المصطفى 11484Gمزدوجمقام الطلبة

إقليم: بنسليمانمدرسة الميرة لل حسناءإقليم: زاكورةم.م تدسي 1399365107/09/05 100 07/09/05إلتحاق بالزوجبن المقدم ارقية 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية

إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م أزلك 1157962716/09/99 99 16/10/06أقدمية 12 سنةاكوزال مامة 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 1239580906/09/01 95 02/10/12اسماعيل التاجر 03266Zمزدوجأيت فاسكا

المدرسة البتدائية إقليم: زاكورةم. عمر إبن الخطاب

المنفلوطي

إقليم: العيون 1367006107/09/04 94 07/09/04أقدمية 12 سنةايت بها موحى 25879D)مزدوجالعيون )البلدية
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إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: زاكورةم.م تكونيت 1401472206/09/06 93 08/09/08ياسين عبدالرزاق 03258Rمزدوجأيت فاسكا

إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تنفو 1405193105/09/07 93 05/09/07بودوار عمر 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: زاكورةم.م إبن سينا 1267224104/09/02 90 22/09/11إلتحاق بالزوجلطيفة حميميد 09378T)مزدوجارفود )البلدية

إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: زاكورةم.م العروميات 1265181704/09/02 83 04/09/12شاري ناصرة 11484Gمزدوجمقام الطلبة

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: زاكورةم.م تكمادرت

تمارة
1404223405/09/07 77 30/09/11زهير م 01347Nمزدوجصباح

م.م سيدي اعزا مركزية إقليم: زاكورةم.م الفايجة

فوزارت

إقليم: سيدي افني 1549087202/09/09 77 02/09/09زهوال نورالدين 17076Kمزدوجسبت النابور

إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: زاكورةم.م رباط أكدز 1401023107/09/05 74 02/09/14طالبي م 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م تمسل 1406456105/09/08 73 05/09/11بن صالح عبد الحق 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: سيدي بنورابن الهيثمإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 1549948101/01/10 73 14/09/10طه بنعطار 08102Fمزدوجالعونات

إقليم: تنغيرالحارةإقليم: زاكورةم.م العروميات 1173374306/09/00 71 02/09/15بوقبا محماد 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: زاكورةم.م المرجة 744191116/09/93 69 05/09/10عبد ا لشكر 10588Hمزدوجتغجيجت

إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م أفلندرا 1237564113/09/01 69 13/09/11لحسن اقبان 20125Z)مزدوجاكدز )البلدية

مجموعة مدارس الصفصافة إقليم: زاكورةم.م اولد الحاج

المركزية

عمالة: مراكش 1306298405/09/03 69 06/09/09حياة بونويس 02615Sمزدوجأيت ايمور

إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تسركات 1405269105/09/07 69 03/09/13المعناوي م 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

م.م العلويين مركزية تشبنيت إقليم: زاكورةم.م الفايجة

ايت كرمون

إقليم: سيدي افني 1580131302/09/10 69 02/09/10ليلى بود 17083Tمزدوجسبت النابور

م.م ابن باجة مركزية إقليم: زاكورةم.م الفايجة

ادناصر

إقليم: سيدي افني 1581339202/09/10 69 02/09/10عمر وشن 17001Dمزدوجسيدي مبارك

إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: زاكورةم.م لوكمان 1581518102/09/10 69 02/09/10ياسين السهلوي 09523Aمزدوجفزنا
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عمالة: المضيق - خديجة أم المؤمنينإقليم: زاكورةم.م العروميات

الفنيدق
1401656206/09/06 67 02/09/15بوستة حسن 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

م.م الكندي مركزية ادموسى إقليم: زاكورةم.م بني خليل

وعلي

إقليم: سيدي افني 1549451202/09/09 67 02/09/09امبارك خربوش 16834Xمزدوجمير لفت

إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 1579813102/09/10 67 02/09/10حفيظ أيت الطالب 13264Sمزدوجافلندرا

إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: زاكورةم.م تكونيت 1582191102/09/10 65 30/09/11احمد لعناية 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

المدرسة البتدائية عزيز إقليم: زاكورةم.م ثلث

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1406991105/09/08 63 02/09/10فخري أسماء 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت 1399764107/09/05 61 العلوي مولي عبد 

الحق

02/09/15 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

إقليم: زاكورةم.م كيسانإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 1581740102/09/10 61 04/09/12ايت سلمان م 12813B)مزدوجاكدز )البلدية

إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 1581854102/09/10 61 04/09/12عبد الجليل بيشري 13264Sمزدوجافلندرا

إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م أفلندرا 1581907102/09/10 61 02/09/12دادا أحمد 13264Sمزدوجافلندرا

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1583902105/09/11 61 05/09/11زهرة  فرطاس 16952Aمزدوجتيزغران

إقليم: تنغيرالحارةإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 1584255505/09/11 61 05/09/11حسن كناني 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: زاكورةم.م النقوب 1680898101/01/12 61 01/01/12الطراشي العزيزة 26805K مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: زاكورةم.م اولد الحاجإقليم: زاكورةم.م تمتيك 1551020107/09/09 60 04/09/11  ايطو علي ام 13476Xمزدوجالروحا

عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 1579715202/09/10 60 02/09/10إلتحاق بالزوجعبيد عائشة 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: الميةالحجبةإقليم: زاكورةم.م بني زولي 1550119101/01/10 59 05/09/11ميلود درمي 07831Lمزدوجبني يخلف

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن

باها
15796901002/09/10 59 02/09/10عابدين عبد المجيد 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: زاكورةم.م بني علي

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1580800102/09/10 59 02/09/10حاجي  حافظ 16952Aمزدوجتيزغران
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تمزموط 1406364105/09/08 57 04/09/12أيوب خالد 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 1580199102/09/10 57 04/09/12جواد بوطيب 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

إقليم: الرشيديةارارةإقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوس 1680797101/01/12 57 04/09/12فاتح عبيدي 09558Nمزدوجالسفلت

إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م تمتيك 1581736302/09/10 54 02/09/14ايت لحبيب عبد الحق 13446Pمزدوجتامكروت

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: زاكورةم.م تكمادرت

باها
1234571606/09/01 53 04/09/12عزيز مولي مبارك 05220Yمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: زاكورةم.م أخلوف

باها
1681604304/09/12 53 04/09/12ابلكنين م 05220Yمزدوجبلفاع

م.م الحسين بن بيروك بن إقليم: زاكورةم.م أخلوف

عبل مركزية دار الربعاء

إقليم: تيزنيت 1681868104/09/12 53 04/09/12انفلوس لمياء 16913Hمزدوجانزي

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: زاكورةم.م اغلل

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1682216104/09/12 53 04/09/12سهام بوامان 16952Aمزدوجتيزغران

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون

باها
16835431004/09/12 53 04/09/12حبيبة كين 05164Mمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين

باها
1583098905/09/11 51 05/09/11فاضمة  بنماغا 05178Cمزدوجأيت عميرة

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم

ادريس

إقليم: الحوز 1583251105/09/11 51 05/09/11ابراهيم بوطاهير 03239Vمزدوجأوريكة

إقليم: سيدي افنيم.م ابن يونس مركزية اداروإقليم: زاكورةم.م تدسي 1583938305/09/11 51 05/09/11مريم كراكي 17020Zمزدوجسيدي حساين أو علي

م.م الشاطئ مركزية إقليم: زاكورةم.م بني خليل

ادبوشني

إقليم: سيدي افني 1584691305/09/11 51 05/09/11رابح هند 16836Zمزدوجمير لفت

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: زاكورةم.م تفتشنا

باها
1584701405/09/11 51 05/09/11عبد العزيز رحيمي 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: زاكورةم.م النقوب 1681376501/01/12 51 01/01/12معمري رشيدة 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(
مزدوج

إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م تميضرت 1582620105/09/11 50 02/09/14أبعير م 13280Jمزدوجتانسيفت

إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: زاكورةم.م تمزموط 1680853401/01/12 50 02/09/14سعدية ايت صالح 12851Tمزدوجأيت واسيف
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إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تدسي 1681147101/01/12 50 04/09/12المصطفى الجوهري 13420Lمزدوجبني زولي

إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 1681428405/09/11 50 02/09/14احمد نجيب 09503Dمزدوجالسيفا

إقليم: تنغيرالحارةإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 1583641505/09/11 49 03/09/13البهللي لمياء 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م تدسي 1682521104/09/12 49 04/09/13خالد الديناري 13488Kمزدوجترناتة

إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1682619104/09/12 49 03/09/13م العمراني 20125Z)مزدوجاكدز )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: زاكورةم. عمر إبن الخطاب

شوقي

إقليم: العيون 1581974302/09/10 48 02/09/10الحمداوي المصطفى 25539J)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرورإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت 1582343202/09/10 47 03/09/13تنويسي فهد 13219Tمزدوجغسات

إقليم: زاكورةم.م أوريزإقليم: زاكورةم.م أفلندرا 1681238301/01/12 45 03/09/13رشيد فونا ني 13288Tمزدوجتانسيفت

إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 1716666302/09/13 45 02/09/13يونس عبدالوي 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: زاكورةم.م أمراد 1716916103/09/13 45 03/09/13عبد الحميد عماري 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

م.م حليمة السعدية إقليم: زاكورةم.م تمسل

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1717377603/09/13 45 03/09/13رشيدة بوسير 04936Pمزدوجتدرارت

إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 1717637103/09/13 45 03/09/13مراد الجباري 06596Uمزدوجبني عبد ا

إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: زاكورةم.م نصراط 1717775103/09/13 45 03/09/13الحجامي   م 14779Nمزدوجلمرابيح

إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م الزركان 1717980103/09/13 45 03/09/13حمو العزاوي 13458Cمزدوجتينزولين

إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 1718425603/09/13 45 03/09/13أحمد قدور 06541Jمزدوجبني جميل

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: زاكورةم.م الزركان

وتنان
1719346203/09/13 45 03/09/13حسن زوڭ 04988

W

مزدوجتامري

م. مدرسة كم ايت حمو 

اوسعيد

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: زاكورة

المركزية

عمالة: مراكش 15818021002/09/10 44 17/12/14عزيزة بحجو 02806Zمزدوجأولد دليم
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إقليم: زاكورةم.م أوريزإقليم: زاكورةم.م تميضرت 1582688405/09/11 43 03/09/13محند اكوجيم 13288Tمزدوجتانسيفت

إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 1682811104/09/12 43 الحسناوى عبد 

الرحمان

04/09/12 13295Aمزدوجتامزموت

إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 1684168704/09/12 43 04/09/12م وتودا 13458Cمزدوجتينزولين

إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 1684306704/09/12 43 02/09/15السارتي يونس 13439Gمزدوجتامكروت

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: زاكورةم.م تدسي

تمارة
1680977301/01/12 42 02/09/16اسماعيل بكيوار 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 1716799103/09/13 42 03/09/14ايت احساين خليل 13273Bمزدوجمزكيطة

إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: زاكورةم.م تدسي 1718556303/09/13 42 03/09/14عبد السلم لهبوبي 08615Nمزدوجالوليدية

إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م المرابطين 1719141103/09/13 42 02/09/14مصطفى ساخن 13404Uمزدوجتازارين

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: زاكورةم.م تسركات

ملول
1582144302/09/10 40 02/09/15إلتحاق بالزوجبديعة كليم 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م تمتيك 1683695204/09/12 40 02/09/16لحميد الطيب 13446Pمزدوجتامكروت

إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م تميضرت 1682337404/09/12 39 03/09/13 عبد ا بوسعيد 13280Jمزدوجتانسيفت

إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: زاكورةم.م بني زولي 1718040103/09/13 39 02/09/15عبد ا الناصري 09503Dمزدوجالسيفا

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: زاكورةم.م الزركان

تمارة
1718243103/09/13 39 02/09/15عبد المجيد حماش 01347Nمزدوجصباح

إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: زاكورةم. الزيتونة 1407439705/09/08 38 01/09/14إلتحاق بالزوجكلثومة  والدى 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: زاكورةم.م ثلث 1681613304/09/12 38 01/09/14إلتحاق بالزوجةم أبو الفرح 13174Uمزدوجادلسان

إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: زاكورةم.م سيت 1720043202/09/14 38 02/09/14نور الدين بنباقي 09530Hمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: زاكورةم.م تمسل 1721444201/09/14 38 01/09/14امال محسين 15797Vمزدوجالبسابسا
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إقليم: الرشيديةاجبيلإقليم: زاكورةم.م سيت 1721478602/09/14 38 02/09/14إسماعيل المساوي 09534Mمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م الفكارة 1721509102/09/14 38 02/09/14احمد نايت بح 13276Eمزدوجمزكيطة

إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 1721634302/09/14 38 02/09/14امامي عز الدين 12895Rمزدوجأيت الفرسي

إقليم: الرشيديةحي المطارإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 1721644302/09/14 38 02/09/14م اتيفاوت 26307U)مزدوجبوذنيب )البلدية

إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: زاكورةم.م تغبالت 17216851002/09/14 38 02/09/14غفار عبد العزيز 12895Rمزدوجأيت الفرسي

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: زاكورةم.م تنفو

تازة

إقليم: شفشاون 1721801202/09/14 38 02/09/14عزيز سيبو 06158Tمزدوجباب تازة

إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: زاكورةم.م سيت 1721812302/09/14 38 02/09/14عبد الغني السليماني 09507Hمزدوجالسيفا

إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: زاكورةم.م تمسل 1721075202/09/14 37 02/09/14عبدالواحد اهروش 15797Vمزدوجالبسابسا

م. مدرسة كم ايت حمو 

اوسعيد

إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورة 1683699204/09/12 35 05/10/15عبد العزيز لهنيتي 13280Jمزدوجتانسيفت

إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 1716792703/09/13 35 أيت القاضي  عبد 

العزيز

03/09/13 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: زاكورةم.م بني خليل

طفيل المركزية

إقليم: بنسليمان 1717164103/09/13 35 03/09/13بن الشرقي  عائشة 07820Zمزدوجسيدي بطاش

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم

باها
1717472403/09/13 35 03/09/13أحمد الشليح 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: زاكورةم.م تغبالت

باها
1717566703/09/13 35 03/09/13عبد الرحيم دراج 05255Lمزدوجأيت ميلك

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: زاكورةم.م تغبالت

مركزية تادارت

إقليم: تيزنيت 1717957203/09/13 35 03/09/13ريضا اليعقوبي 16914Jمزدوجانزي

المدرسة البتدائية حمان إقليم: زاكورةم.م بني علي

الفطواكي

إقليم: العيون 1718508103/09/13 35 03/09/13 رشيد خونا 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: زاكورةم.م لوكمان 1718701803/09/13 35 03/09/13مموني توفيق 09674Pمزدوجتاديغوست

إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م اوزدين 1718967403/09/13 35 03/09/13اوهكو مصطفى 13273Bمزدوجمزكيطة
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إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 1721612102/09/14 35 02/09/15حفيظ اجاو 11642Dمزدوجأيت اسحاق

إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 17218921002/09/14 35 02/09/15سعيد تورى 13458Cمزدوجتينزولين

عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: زاكورةم.م بني زولي 1682164404/09/12 33 02/09/15بنقدورابراهيم 01234Rمزدوجالسهول

إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 1683845804/09/12 32 02/09/14مرحوم الصديق 13273Bمزدوجمزكيطة

إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: زاكورةم.م البليدة 1718519103/09/13 32 02/09/14كوشكو نبيل 14844Jمزدوجسيدي الكامل

عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: زاكورةم.م أمراد 1719610302/09/14 32 02/09/16إبراهيم عماروش 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: زاكورةم.م ألمو 1721545202/09/14 32 02/09/14إلتحاق بالزوجةعماري م 09674Pمزدوجتاديغوست

إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 1583147505/09/11 31 06/09/17م بوانزار 12853Vمزدوجأيت واسيف

إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: زاكورةم.م اولد ادريس 1681022101/01/12 31 02/09/15اسماعيل بوركبة 13321Dمزدوجامحاميد الغزلن

إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوس 1681245401/01/12 31 02/09/15عبد الرحيم غيوان 13459Dمزدوجتينزولين

عمالة: سل مجموعة مدارس التنميةإقليم: زاكورةم.م تنفو 1721232102/09/14 31 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم قويدري 01218Yمزدوجالسهول

المدرسة البتدائية المختار إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية

السوسي

إقليم: العيون 1751797202/09/15 31 02/09/15م أعلوظ 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

م.م احمد شوقي مركزية إقليم: زاكورةم.م اولد عمر

تكترت

إقليم: تيزنيت 1751840302/09/15 31 02/09/15ابو الغنم يونس 16973Yمزدوجإد او كوكمار

إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: زاكورةم.م الزركان 1751884102/09/15 31 02/09/15يحي اكجيم 10523Mمزدوجبوشاوون

إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 1751908102/09/15 31 02/09/15نزهة  ايت بركة 18572L)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطابإقليم: زاكورةم.م نصراط 1751932802/09/15 31 02/09/15ايت حامد   عمر 17877F)مزدوجأولوز )البلدية

م.م المرابطين مركزية إقليم: زاكورةم.م تفتشنا

تعنديت

إقليم: سيدي افني 1752019402/09/15 31 02/09/15علل عبل 16831Uمزدوجمير لفت
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إقليم: تارودانتم.م السراحنةإقليم: زاكورةم.م تنفو 1752206502/09/15 31 02/09/15عبد اللطيف بنعيسى 17759Cمزدوجاكلي

إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: زاكورةم.م أزغار 1752222102/09/15 31 02/09/15بنمولي الحسين 18105Dمزدوجاساكي

م.م عقبة بن نافع مركزية إقليم: زاكورةم.م نصراط

تهرموشت

إقليم: سيدي افني 17522321102/09/15 31 02/09/15بنعبو   م 16730Jمزدوجاسبوية

إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: زاكورةم.م أخلوف 17522511002/09/15 31 02/09/15بندريس حسن 17687Zمزدوجلمنيزلة

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: زاكورةم.م أمييرد 1752552302/09/15 31 02/09/15معاد الدحيمن 15728Vمزدوجاخللفة

إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: زاكورةم.م اغلل 1752622802/09/15 31 02/09/15البلدي عبد الصمد 17804Bمزدوجلمهارة

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: زاكورةم.م الزركان 17526951002/09/15 31 02/09/15ميلود الحرش 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: زاكورةم.م اغلل 17528041102/09/15 31 02/09/15الوردي م 10902Zمزدوجبنمنصور

إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: زاكورةم.م الزركان 1752828102/09/15 31 02/09/15عبد الرحيم العلجي 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1752971702/09/15 31 02/09/15غالمي عبدالغاني 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

عمالة مقاطعات عين الكواكبيإقليم: زاكورةم.م تفتشنا

السبع الحي الم
1753290102/09/15 31 02/09/15المختار لكريش 01614D)مزدوجعين السبع )المقاطعة

إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: زاكورةم.م سيت 17196041002/09/14 28 02/09/14أعشو جمال 04693A عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: زاكورةم.م اولد ادريس

شوقي

إقليم: العيون 1719605202/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةعاشور م 25539J)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م بني علي 1719708102/09/14 28 02/09/14إلتحاق بالزوجةحسان عيظان 13439Gمزدوجتامكروت

إقليم: طاطاتاكموتإقليم: زاكورةم.م لوكمان 1720017902/09/14 28 02/09/14بن المعطى  م 16010Bمزدوجتكموت

إقليم: الرشيديةالغرفةإقليم: زاكورةم.م تنومريت 1721555202/09/14 28 02/09/14م واد الوادي 09525Cمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 1721622102/09/14 28 02/09/14علي اوخليفة 09492Sمزدوجالنيف
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إقليم: زاكورةم.م أيت حدوإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 1681438101/01/12 24 02/09/16محماد أعبي 13385Yمزدوجتغبالت

إقليم: الرشيديةالغرفةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 1681489201/01/12 24 02/09/16حسن ارتيبي 09525Cمزدوجبني ام سجلماسة

إقليم: اليوسفيةخنوفة المركزيةإقليم: زاكورةم.م الفكارة 1752735102/09/15 24 02/09/15إلتحاق بالزوجةسعيد الكريم 13700Rمزدوججدور

إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1910868701/01/17 24 06/09/16فاطمة عبد الصمد 12897Tمزدوجأيت الفرسي

إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 1910914701/01/17 24 06/09/16خديجة ادراوي 11940Cمزدوجأكوديم

إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 1910957401/01/17 24 06/09/16احمد ايت بن عيسى 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: زاكورةم.م تيمارغين

اوكني

إقليم: سيدي افني 1911149101/01/17 24 06/09/16م بها 16801Lمزدوجتيوغزة

إقليم: زاكورةم.م تانسيفتإقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 1911419801/01/17 24 06/09/16بوطلحة  عبد العزيز 13284Nمزدوجتانسيفت

إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: زاكورةم.م تنفو 1911618501/01/17 24 06/09/16عبد الصمد العسري 17658Tمزدوجأيت مخلوف

إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1912487101/01/17 24 06/09/16لطيفة مبروكي 09435Eمزدوجاسول

إقليم: الرشيديةافغإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 1912802701/01/17 24 06/09/16غريب حكيمة 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: زاكورةم.م شلل درعة

الحسني
1717067103/09/13 22 02/09/15سمية بالقايد 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: زاكورةم.م أمييرد 1751921902/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجةايت شابو هشام 17598Cمزدوجالخنانيف

إقليم: الخميساتبريمةإقليم: زاكورةم.م بني علي 19109081201/01/17 22 06/09/16م عادل 11289Vمزدوجالكنزرة

إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 1532347602/09/15 21 02/09/15عادل بوخليفي 08124Eمزدوجلغديرة

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 1751936602/09/15 21 02/09/15م ايت يدر 17799

W

مزدوجلمهارة

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: زاكورةم.م الفايجة 1751969302/09/15 21 02/09/15نور الدين ايت اصغير 17799

W

مزدوجلمهارة
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إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: زاكورةم.م الزركان 1751972102/09/15 21 02/09/15عبد ا ايت تمسك 17618Zمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 1752015102/09/15 21 02/09/15 الحسين الحيان 18105Dمزدوجاساكي

إقليم: سيدي افنيم.م الرازي مركزية اوكرزإقليم: زاكورةم.م الفايجة 1752020202/09/15 21 02/09/15م عللي 17032Mمزدوجأيت الرخا

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 1752078102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم اسلمة 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: زاكورةم.م لوكمان 1752108102/09/15 21 02/09/15م أزواوي 09492Sمزدوجالنيف

إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 1752124602/09/15 21 02/09/15بادو م 13295Aمزدوجتامزموت

إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: زاكورةم.م الفايجة 1752154702/09/15 21 02/09/15اسماعيل بمحيل 17480Zمزدوجبيكودين

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: زاكورةم.م تنومريت

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1752227102/09/15 21 02/09/15عزيزالدين بن ياسين 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: زاكورةم.م تنومريت 1752320602/09/15 21 02/09/15رشيد بودرقى 17618Zمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: زاكورةم.م تنومريت 1752389502/09/15 21 02/09/15عبد الواحد بوسبيبط 17582Kمزدوجتدسي نيسدلن

إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبيرإقليم: زاكورةم.م أمييرد 1752525602/09/15 21 02/09/15م امين دشري 17666Bمزدوجتافراوتن

إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: زاكورةم.م تنفو 1752856902/09/15 21 02/09/15م المناني 17771Rمزدوجارزان

إقليم: الحوزالخروعإقليم: زاكورةم.م أمييرد 1752910202/09/15 21 02/09/15الساقي عبد السلم 03744Uمزدوجاغواطيم

إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: زاكورةم.م أزغار 1753104102/09/15 21 02/09/15اد المودن سعيد 18105Dمزدوجاساكي

إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1753181702/09/15 21 02/09/15قينوش م 17618Zمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: زاكورةم.م أمييرد 1753350102/09/15 21 02/09/15مصطفى لوناسا 17643Bمزدوجايمولس

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 1753394402/09/15 21 02/09/15عبد الهادي مريم 17799

W

مزدوجلمهارة

770



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: زاكورةم.م بني صبيح

علي بوزيد

إقليم: سيدي افني 1753419202/09/15 21 02/09/15الحسين   مسكين 16815Bمزدوجتيوغزة

عمالة: الميةزناتةإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 1753497102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةسعد الناجي 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: زاكورةم.م الزاوية

تاسريرت

إقليم: تيزنيت 17535191102/09/15 21 02/09/15اسماعيل ابلق 16863Dمزدوجتاسريرت

إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: زاكورةم.م الزركان 1753540602/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةربيع اوباه 17542Sمزدوجلكفيفات

إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: زاكورةم.م تغبالت 1753555302/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةوشكوك علي 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 1753751102/09/15 21 02/09/15عبد الرزاق صغيري 09492Sمزدوجالنيف

م.م فاطمة الزهراء- أيـت إقليم: زاكورةم.م تنفو

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
17537771102/09/15 21 02/09/15علي سوسي 04907Hمزدوجازيار

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1753819902/09/15 21 02/09/15تباري م 17799

W

مزدوجلمهارة

المدرسة البتدائية المختار إقليم: زاكورةم. عمر إبن الخطاب

السوسي

إقليم: العيون 17199111102/09/14 20 02/09/16المصطفى  بعل 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

م/م م الخنبوبي مركزية إقليم: زاكورةم.م ألمو

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1912980301/01/17 19 06/09/16إلتحاق بالزوجةياسين الحسن 05096Nمزدوجاولد دحو

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1910844101/01/17 14 06/09/16حفيظ عماروش 09725Vمزدوجاموكر

إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 1910888501/01/17 14 06/09/16م ابوزيا 17471Pمزدوجبيكودين

المدرسة البتدائية م إقليم: زاكورةم.م ثلث المل

السادس

إقليم: العيون 1910897201/01/17 14 06/09/16اشوبير محند 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 1910972401/01/17 14 06/09/16ايت اهرى    الحسين 03347Mمزدوجتمزوزت

إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 1910975101/01/17 14 06/09/16مصطفى ايت يعيش 13296Bمزدوجتامزموت

إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1910976801/01/17 14 06/09/16رشيد ايت خي 13458Cمزدوجتينزولين

إقليم: تنغيرم.م ايت عطىإقليم: زاكورةم.م لوكمان 1910997301/01/17 14 06/09/16م ايت باحدو 09465Mمزدوجحصيا
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عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: زاكورةم.م تفداسين

مولي رشيد
1911018101/01/17 14 06/09/16عمر اكزاز 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة: الميةالجزوليإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 1911124501/01/17 14 06/09/16خالد عيوشي 21256Dمزدوجالشللت

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: زاكورةم.م الزركان

باها
1911131601/01/17 14 06/09/16م أزوال 05258Pمزدوجأيت مزال

إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1911157201/01/17 14 06/09/16الحسين باحماد 09716Kمزدوجأيت يحيى

المدرسة البتدائية معركة إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن

تافودارت

إقليم: العيون 1911171201/01/17 14 06/09/16بللي ابراهيم 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

م.م الجيل الجديد مركزية إقليم: زاكورةم.م المرجة

تيزي ونيد

إقليم: تيزنيت 1911173101/01/17 14 06/09/16صالح بـالـو 16902

W

مزدوجاثنين أداي

إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرتإقليم: زاكورةم.م بني خليل 19111811101/01/17 14 06/09/16هشام برحو 12395Xمزدوجبني شيكر

إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: زاكورةم.م تنفو 1911246101/01/17 14 06/09/16لحسن بن علل 18046Pمزدوجسيدي احساين

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو

باها
1911282201/01/17 14 06/09/16م بنطاروس 05278Lمزدوجأيت وادريم

إقليم: سيدي افنيم.م الزدهار مركزية كرامةإقليم: زاكورةم.م بني خليل 1911348901/01/17 14 06/09/16رشيد بوهدي 17070Dمزدوجتيغيرت

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: زاكورةم.م ألمو

ابي سليم العياشي

إقليم: ميدلت 1911435401/01/17 14 06/09/16بوزهير مصطفى 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: زاكورةم.م بني خليل 1911481101/01/17 14 06/09/16الحسين شهيبي 08093

W

مزدوجلبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: زاكورةم.م ألمو 1911649101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةالبورقادي منير 08510Zمزدوجأولد فرج

إقليم: القنيطرةاولد موسى البحارةإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 1911650201/01/17 14 06/09/16م  البوري 11108Yمزدوجبحارة أولد عياد

إقليم: تنغيرحديدةإقليم: زاكورةم.م بني زولي 1911651501/01/17 14 06/09/16م البوستاني 12855Xمزدوجأيت واسيف

المدرسة البتدائية المركزية إقليم: زاكورةم.م اولد عمر

النور

إقليم: السمارة 1911727101/01/17 14 06/09/16خليهنا الخليلي 20467

W

مزدوجالسمارة )البلدية(

إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م تدسي 1911745901/01/17 14 06/09/16سيدي م الماموني 13458Cمزدوجتينزولين
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إقليم: الحاجبالفجرإقليم: زاكورةم.م الفايجة 1911794401/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةم الوزاني الشاهدي 04182Vمزدوجلقصير

إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: زاكورةم.م تنومريت 1911860701/01/17 14 06/09/16نورالدين الكموز 02211Cمزدوجأولد ميمون

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: زاكورةم.م تفداسين

باها
1911883201/01/17 14 06/09/16ادريس الحوزي 05294Dمزدوجتسكدلت

إقليم: طاطاالقصبةإقليم: زاكورةم.م الزركان 1911912101/01/17 14 06/09/16م المدو 15983Xمزدوجتمنارت

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم

وتنان
1911931801/01/17 14 06/09/16عبد الكريم المرابط 04998Gمزدوجتامري

المدرسة البتدائية م إقليم: زاكورةم.م نصراط

السادس

إقليم: العيون 1912023101/01/17 14 06/09/16م   الزين 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: زاكورةم.م بني علي 1912055101/01/17 14 06/09/16خالد فاتحي 04717Bمزدوجلعوينات

عمالة: طنجة - أصيلأحريقإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 1912064101/01/17 14 06/09/16ابراهيم فنزاوي 15241Rمزدوجالمنزلة

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: زاكورةم.م الفايجة

باها
1912198301/01/17 14 06/09/16الحسين هوسيس 05315B سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: الحوزاسنيإقليم: زاكورةم.م ألمو 1912208101/01/17 14 06/09/16إبلين الحسين 03496Zمزدوجأسني

م.م الحضيكي مركزية افل إقليم: زاكورةم.م بني علي

اغير

إقليم: تيزنيت 1912214101/01/17 14 06/09/16م ادونو 16871Mمزدوجأفل  اغير

م.م علل ابن عبد ا إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية

مركزية تلوكاس

إقليم: تيزنيت 1912222101/01/17 14 06/09/16ياسين افقيرن 16934Fمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م أبو بكر الصديق مركزية إقليم: زاكورةم.م سيت

تكنزة

إقليم: سيدي افني 1912243101/01/17 14 06/09/16لحسن جعنيض 16780Nمزدوجتنكرفا

إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 19122721001/01/17 14 06/09/16نوفل جرار 15501Yمزدوجامكانسة

إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: زاكورةم.م تنكامت 1912299301/01/17 14 06/09/16قرفش عبد الكريم 15505Cمزدوجامكانسة

إقليم: جرادةم/م كفايت المركزإقليم: زاكورةم.م أزغار 1912321101/01/17 14 06/09/16نور الدين كتويي 04730Rمزدوجكفايت

إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: زاكورة   م.م بوازار 1912364101/01/17 14 06/09/16عبد الرحمان كيدا 15408X)مزدوجطهر السوق )البلدية
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إقليم: الرشيديةتاوريرتإقليم: زاكورةم.م تدسي 1912373101/01/17 14 06/09/16هشام العبدلوي 19754

W

مزدوجملعب

إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1912379101/01/17 14 06/09/16ادريس العمراوي 13459Dمزدوجتينزولين

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: زاكورةم.م البليدة

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
19123871001/01/17 14 06/09/16لعسيلة العربي 04975Gمزدوجامسوان

إقليم: كلميمم م راس امليلإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 1912399601/01/17 14 06/09/16لشكر بوبكر 10622Vمزدوجرأس اومليل

إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: زاكورةم.م نصراط 1912418101/01/17 14 06/09/16السعيد   لحرش 08889Lمزدوجزمران

م.م عقبة بن نافع مركزية إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم

تهرموشت

إقليم: سيدي افني 19124551001/01/17 14 06/09/16بدر لبيكم 16730Jمزدوجاسبوية

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 1912471601/01/17 14 06/09/16رشيد لواح 10618Rمزدوجتغجيجت

إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: زاكورةم.م تنفو 1912629201/01/17 14 06/09/16نعمان عبد الجليل 17692Eمزدوجلمنيزلة

 مجموعة مدارس ادريس إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن

الحارثي

إقليم: طانطان 1912644701/01/17 14 06/09/16ناجي أحمد 15382Uمزدوجابطيح

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: زاكورةم.م الزركان

المركزية

عمالة: مراكش 1912683201/01/17 14 06/09/16عدنان وركني 02776Sمزدوجأولد دليم

إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: زاكورةم.م المرجة 1912696101/01/17 14 06/09/16الحسين ابيه 17771Rمزدوجارزان

م.م المعتمد بن عباد مركزية إقليم: زاكورةم.م تفتشنا

ايت اعزا

إقليم: سيدي افني 1912708301/01/17 14 06/09/16م أشرك 16806Sمزدوجتيوغزة

إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: زاكورةم.م البليدة 1912732501/01/17 14 06/09/16ولد الحاج م 02207Yمزدوجأولد ميمون

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: زاكورةم.م تيراف

باها
1912735201/01/17 14 06/09/16سعيد ولفقير 05278Lمزدوجأيت وادريم

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: زاكورةم.م المرجة

وتنان
1912743101/01/17 14 06/09/16صالح امنصور 05003Mمزدوجتامري

إقليم: الناضورمجموعة مدارس البركانيينإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 1912784501/01/17 14 06/09/16رامي عبد العالي 12488Yمزدوجالبركانيين

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارإقليم: زاكورةم.م بني خليل

وتنان
1912813101/01/17 14 06/09/16روط عبد اللطيف 04909Kمزدوجازيار
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: زاكورةم.م تنومريت 19128581101/01/17 14 06/09/16سفيان اسديري 02399Gمزدوجاغزران

إقليم: تطواناوراغنإقليم: زاكورةم.م الفايجة 1912862401/01/17 14 06/09/16احمد الصفار 05553Kمزدوجبني ليت

إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: زاكورةم.م بني علي 19128721201/01/17 14 06/09/16حسين الصغيور 02200Rمزدوجسيدي داود

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: زاكورةم.م ألمو

مركزية تادارت

إقليم: تيزنيت 1912907301/01/17 14 06/09/16تاعمرت جمال 16914Jمزدوجانزي

إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 1912917101/01/17 14 06/09/16حسن الطاهيري 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى
مزدوج

إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: زاكورةم.م المرجة 1912943101/01/17 14 06/09/16مصطفى الطوهري 02198Nمزدوجسيدي داود

إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: زاكورةم.م أزغار 1912984101/01/17 14 06/09/16بلل الزعنوني 05596Gمزدوجابغاغزة

إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: زاكورةم.م تنفو 1913025201/01/17 14 06/09/16عبد الواحد زيات 11295Bمزدوجالكنزرة

إقليم: تنغيرم.م بونحاسإقليم: زاكورةم.م تغبالت 1912753101/01/17 13 06/09/16اويزو الحسن 09468Rمزدوجحصيا

إقليم: سيدي افنيم.م الرازي مركزية اوكرزإقليم: زاكورةم. المل 1753696502/09/15 10 06/09/17م صغير 17032Mمزدوجأيت الرخا

إقليم: تيزنيتم.م ابن سيناء مركزية امراغإقليم: زاكورةم.م تكونيت 1751891102/09/15 21 02/09/15الحسبن اهديدوا 17195Pالمازيغيةاثنين اكلو
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09

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا م. فاطمـة الفهريـةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
236777101/10/84 221 17/09/87أقدمية 20 سنةالبصيلة بوجمعة 04814G)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

وتنان
213535216/09/85 183 16/09/98أقدمية 20 سنةم البحراوي 04844P)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. سكينـة بنت الحسيـنعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

وتنان
745607116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةعزيز الحناوي 04815H)مزدوجاكادير )البلدية

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا م. الحي الميعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1044826116/09/96 169 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن سابر 24202F)مزدوجاكادير )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا مدرسة عبدالعزيز الماسيعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
762816216/09/91 165 16/09/97أقدمية 20 سنةاحمد امومن 25897Y)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الفلحعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م العباسيين-ازراراك

ملول
64371116/09/95 163 16/09/97أقدمية 20 سنةالحسين موفتاح 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةعمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

وتنان
64389216/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةبعجين ابراهيم 04816J)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
363398116/09/94 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعزالدين حنجير 04816J)مزدوجاكادير )البلدية

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1046965316/09/96 163 16/09/97أقدمية 20 سنةرشيد نعناع 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدم 2عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المواج- تمراغت

وتنان
391418317/09/90 160 16/09/97إلتحاق بالزوجمليكة أوشيشة 20606X)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م العباسيين-ازراراك

ملول
742191216/09/93 157 16/09/98أقدمية 20 سنة الطيب ايت حميد 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. فاطمـة الفهريـةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اغـروض-اغروض

وتنان
1115961216/09/97 157 م هشـــــــــــام  

إريــزي
16/09/98أقدمية 20 سنة 04814G)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

وتنان
1121039116/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةاكزوم عادل 24766Uمزدوجالدراركة

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1046300116/09/96 153 16/09/98إلتحاق بالزوجةجلل بلقنة 04816J)مزدوجاكادير )البلدية

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا م. ابـن حنبـلعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1047059316/09/96 149 16/09/98أقدمية 20 سنةدريس ايت مخير 04822R)مزدوجاكادير )البلدية

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1120319316/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةليلى ازكردح 04827

W

مزدوجاكادير )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

باها
1121050116/09/98 147 16/09/99إلتحاق بالزوجزهرة   هاضم 05161Jمزدوجسيدي بيبي
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عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: أكادير  إدا وتنانم.عبد المـومـن بن علــي

وتنان
689189116/09/80 146 16/09/92أقدمية 20 سنةسعيد الخابش 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المـومـن بن علــيعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1116247116/09/97 146 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف موزال 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا م. ابـن حنبـلعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1156515116/09/99 144 16/09/99إلتحاق بالزوجةالحسين بجنيخ 04822R)مزدوجاكادير )البلدية

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا م. النصـرعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1052992516/09/97 143 16/09/99إلتحاق بالزوجوفاء العجاني 04818L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م عين أفرى-عين أفرى

وتنان
1178364206/09/00 137 06/09/02أقدمية 12 سنةم قاش 04986Uمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.عبد ا الكرسيفـي

وتنان
775916116/09/91 136 16/09/92أقدمية 20 سنةثورية ضفير 04816J)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1156506716/09/99 136 13/09/01إلتحاق بالزوجعائشة  مرابط 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. النصـرعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الشاطئ

وتنان
58189316/09/94 135 16/09/98أقدمية 20 سنةم        تيمي 04818L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان
1179646106/09/00 134 13/09/01إلتحاق بالزوجةالحنافي روصافي 04844P)مزدوجاكادير )البلدية

م.م ســوق السبــت-سوق 

السبت

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1234118206/09/01 133 23/09/02أقدمية 12 سنةايت اكاح حسن 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودنعمالة: أكادير  إدا وتنانم.عبد المـومـن بن علــي

وتنان
707328316/09/92 132 16/09/97أقدمية 20 سنةالطيب اليسري 04886K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المواج- تمراغت

وتنان
57221916/09/94 131 06/09/01إلتحاق بالزوجةمولي رشيد ادوش 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م مولي زيدان-اد 

بوعبا

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي عمالة: أكادير  إدا وتنان

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1173222206/09/00 131 13/09/01أقدمية 12 سنةالزهرة اسبان 04853Zمزدوجأورير

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبعمالة: أكادير  إدا وتنانسيـدي بوسحـاب

ملول
1238144206/09/01 131 06/09/03أقدمية 12 سنةصلح الدين لصريض 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: إنزكان ايت مدرسة الشعبيعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1177551206/09/00 129 04/09/02إلتحاق بالزوجلحسيني فاطمة 26977X الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1263415404/09/02 129 06/09/03أقدمية 12 سنةابراهيم اكوزول 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م المام عمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1266506504/09/02 127 22/09/03أقدمية 12 سنةرشيد النيل 04963Uمزدوجتاغزوت
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عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

وتنان
1265196804/09/02 126 04/09/02إلتحاق بالزوجنادية شاطر 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م السعديينعمالة: أكادير  إدا وتنانم,حسان بن ثابت

ملول
89713116/09/95 125 17/09/01أقدمية 20 سنةميمون بوجنان 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1234270106/09/01 125 23/09/02إلتحاق بالزوجةرشيد عللي 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م سيدي سعيد 

أتنان-أزيــار

عمالة: أكادير  إدا م.م آيت تامرـ التامريعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
12631921004/09/02 125 04/09/04أقدمية 12 سنةاعراب اعطار 26138Kمزدوجتامري

م.م ســوق السبــت-سوق 

السبت

عمالة: إنزكان ايت م النبوغعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1236960106/09/01 124 06/09/02إلتحاق بالزوجةعبد المجيد فهمي 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1269812104/09/02 124 04/09/02إلتحاق بالزوجنادية تومليك 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها
1156504116/09/99 123 06/09/03أقدمية 12 سنةهشام موحتا 05255Lمزدوجأيت ميلك

عمالة: إنزكان ايت م النخيلعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

ملول
1179166106/09/00 123 06/09/03إلتحاق بالزوجةيوسف همو 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1234072706/09/01 123 16/09/03إلتحاق بالزوجفاطمة ايت الشلح 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي سعيد 

أتنان-أزيــار

م.م المام عمالة: أكادير  إدا وتنان

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1265967404/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةحنان الحمداوي 04963Uمزدوجتاغزوت

م.م ســوق السبــت-سوق 

السبت

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن الحسينعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1235659106/09/01 121 06/09/03إلتحاق بالزوجةالحسين شكري 05053S الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. الشاطئعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م عين أفرى-عين أفرى

وتنان
1239697506/09/01 121 06/09/03إلتحاق بالزوجةمولي م توقابي 04849Vمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: أكادير  إدا وتنانسيـدي بوسحـاب

وتنان
1264918204/09/02 121 06/09/03إلتحاق بالزوججميلة بولرواح 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. علل بن عبد اعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

وتنان
1235891306/09/01 120 23/09/03إلتحاق بالزوجةرشيد  العبدي 21812H)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودنعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

وتنان
11756541011/09/00 119 26/09/16إلتحاق بالزوجالهام الحاجبي 04886K)مزدوجاكادير )البلدية

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1237081306/09/01 119 23/09/03إلتحاق بالزوجةعبد ا كلماسي 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الفــردوس-الفردوس

وتنان
1267438104/09/02 118 11/10/06إلتحاق بالزوججندوزي رشيدة 19149N)مزدوجاكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودنعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

وتنان
1268844204/09/02 117 23/09/03إلتحاق بالزوجةرشيد أعوى 04886K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا مدرسة.كوم تدارتعمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

وتنان
1269362504/09/02 117 22/09/03إلتحاق بالزوجةنور الدين صحيب 25922A)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المام 

البخاري-تقــــي

م.م مسكينة- اغيــل  عمالة: أكادير  إدا وتنان

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1306947105/09/03 116 05/09/03إلتحاق بالزوجةيوسف المسعودي 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  عمالة: أكادير  إدا وتنانم.اليمامة

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
54957116/09/94 103 19/09/08إلتحاق بالزوجةاحمد العقوبي 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المواج- تمراغت

وتنان
1175619406/09/00 102 30/10/07إلتحاق بالزوججميلة الوثيق 24766Uمزدوجالدراركة

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1264840304/09/02 101 06/09/06إلتحاق بالزوجنزهة بوحمدي 04877Aمزدوجالدراركة

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1306849205/09/03 99 06/09/06إلتحاق بالزوجليلى الحتراسي 20257Tمزدوجأورير

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1268004104/09/02 95 04/09/09إلتحاق بالزوجةالمصطفى لبكيري 04887Lمزدوجالدراركة

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: المضيق - علل بن عبد اعمالة: أكادير  إدا وتنان

الفنيدق
1239862406/09/01 93 05/09/07اسماعيل زيتوني 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

م.م تكاديرت ندوبل-تكاديـرت عمالة: أكادير  إدا وتنان

ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
766426116/09/91 91 06/09/06إلتحاق بالزوجمليكة نادي 04883Gمزدوجالدراركة

م.م تكاديرت ندوبل-تكاديـرت عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م عين أفرى-عين أفرى

ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1264316604/09/02 89 23/10/11إلتحاق بالزوجةيوسف بلكادي 04883Gمزدوجالدراركة

عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريعمالة: أكادير  إدا وتنانم أدرار 1237748106/09/01 88 30/10/07الهام  كمال 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

وتنان
1306389605/09/03 88 10/10/08إلتحاق بالزوجلطيفة الشايش 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـيعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1236464106/09/01 87 24/10/11إلتحاق بالزوجةالخطاب حكيم 19149N)مزدوجاكادير )البلدية

م.م امنة بنت وهب- تماعيـت عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود

أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1266247204/09/02 87 03/09/13المكنون م 04863Kمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان
89239916/09/95 83 02/09/09إلتحاق بالزوجةاحمد بودهكات 24766Uمزدوجالدراركة

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1401580806/09/06 83 02/09/09م        باخ 04994Cمزدوجتامري
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عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م عين أفرى-عين أفرى

وتنان
1263404304/09/02 81 02/09/15الحسين أكناو 04994Cمزدوجتامري

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا سيـدي بوسحـابعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1404201705/09/02 81 02/09/09حسن اخبار 04869Sمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م.م الساقية الحمراء-إنـرارنعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

وتنان
237377217/09/84 77 06/09/17عبد العالي العلمي 18747Bمزدوجاقصري

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

وتنان
1367381107/09/04 77 02/09/09فضيلة الذهبي 04986Uمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م عين أفرى-عين أفرى

وتنان
1305593505/09/03 75 06/09/10إلتحاق بالزوجةسعيد اكناو 24766Uمزدوجالدراركة

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا م.م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
13059401005/09/03 75 02/09/10إلتحاق بالزوجبارك سهام 04876Zمزدوجالدراركة

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا م.المـام الشافعــيعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1178191306/09/00 73 02/09/09إلتحاق بالزوجالكاوي  حنان 04873

W

مزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.ادريس بن زكريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

وتنان
1267389104/09/02 72 02/09/16إلتحاق بالزوجسعاد جعمي 26478E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م الفــردوس-الفردوسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اغـروض-اغروض

وتنان
1367333507/09/04 71 23/11/11إلتحاق بالزوجبرتهمان حنان 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م/م الليمون مركزية بوزوكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اد بنصاك-اد بنصاك

ملول
1367517207/09/04 71 20/09/10إلتحاق بالزوجسعاد الحر 05083Zمزدوجتمسية

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.واد سوس

وتنان
1177805206/09/00 70 02/02/10إلتحاق بالزوجالرحموني فاطمة 19149N)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

وتنان
1404329901/01/02 70 17/10/09إلتحاق بالزوجةعزيز وثيق 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
1156780116/09/99 69 19/09/11عبد السلم أصيلي 04860Gمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م.م الفــردوس-الفردوسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.تدارت

وتنان
1264823404/09/02 69 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية بوهادما 24203Gمزدوجالدراركة

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا م. الشاطئعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1265281204/09/02 69 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح شعيبي 04849Vمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المـومـن بن علــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

وتنان
12695851004/09/02 68 06/09/17إلتحاق بالزوجةصلوح الحسين 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان
1267014904/09/02 65 04/09/12إلتحاق بالزوجةرشيد حلوتي 04876Zمزدوجالدراركة
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عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان
1307437105/09/03 61 04/09/12ادبيهي هشام 04982Pمزدوجامسوان

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريعمالة: أكادير  إدا وتنانم. أسركيت

ملول
1307508205/09/03 60 تبادلنا دية    جـــــــــــراي 03/09/15 05082Yمزدوجتمسية

إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك 1579983202/09/10 57 04/09/12م عالي براد 06455R)مزدوجطرفاية )البلدية

م.م المام 

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المـومـن بن علــيعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1548770102/09/09 56 19/09/11إلتحاق بالزوجليلى بنعلي 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1045323216/09/96 54 05/09/11إلتحاق بالزوجحليمة المرتجي 20257Tمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المـومـن بن علــيعمالة: أكادير  إدا وتنانسيـدي بوسحـاب

وتنان
1158295316/09/99 54 02/09/14إلتحاق بالزوجليلى  الشرقاوي 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا م.م المواج- تمراغتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1267159404/09/02 52 02/09/14إلتحاق بالزوجةحاسير عبدالحميد 04858Eمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتعمالة: أكادير  إدا وتنانم تـدوارت

وتنان
59450616/09/94 50 تبادلإلتحاق بالزوجةحميد الجناتي 02/09/15 26357Y)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.تدارت

وتنان
1405139405/09/07 50 تبادلإلتحاق بالزوجالسالكة بدوح 02/09/16 04878Bمزدوجالدراركة

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا م.م الفــردوس-الفردوسعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1407623505/09/08 50 03/09/13إلتحاق بالزوجالزغودي حياة 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اغـروض-اغروض

وتنان
1237528706/09/01 48 02/09/16إلتحاق بالزوجةادوانزيد عصام 20257Tمزدوجأورير

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1582248802/09/10 48 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة وهبي 20257Tمزدوجأورير

مدرسة عبدالعزيز 

الماسي

إقليم: النواصرم. البوزانيينعمالة: أكادير  إدا وتنان 172829216/09/82 46 06/09/17حساين ابراهيم 18171A)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م أكــدالعمالة: أكادير  إدا وتنانم. المطــار

باها
1174364106/09/00 46 تبادلسعيد بسقول 06/09/17 05205Gمزدوجماسة

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أكـرض-أكرض

وتنان
1681266105/09/11 45 03/09/13إلتحاق بالزوجفاضمة همو 21813Jمزدوجأورير

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

م/م الرشاد مركزية تمسية عمالة: أكادير  إدا وتنان

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1582256402/09/10 43 03/09/13إلتحاق بالزوجةأشن ابراهيم 05081Xمزدوجتمسية

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م آيت تامرـ التامري

وتنان
12659571004/09/02 41 02/09/14إلتحاق بالزوجنورة الحكيمي 20257Tمزدوجأورير
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م آيت تامرـ التامري

وتنان
1268230804/09/02 40 02/09/15إلتحاق بالزوجزهيرة منسوم 20257Tمزدوجأورير

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس

باها
1681743504/09/12 37 02/09/15حنان ايت امبارك 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م آيت تامرـ التامريعمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

وتنان
1580361802/09/10 36 02/09/14العبدلوي اسماء 26138Kمزدوجتامري

عمالة: إنزكان ايت م الجهادعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

ملول
1583164405/09/11 36 02/09/14إلتحاق بالزوجةخالد بودادا 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: إنزكان ايت م الجهادعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1716727303/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوج   رقية اضرضور 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود

وتنان
1584973605/09/11 34 02/09/14إلتحاق بالزوجزبمي فاطمة الزهراء 21813Jمزدوجأورير

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
16809041002/09/11 34 02/09/14فاطمة أزلل 04860Gمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

باها
1682953104/09/12 34 02/09/14إلتحاق بالزوجفريدة المتوكل 25903Eمزدوجواد الصفا

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
16825811004/09/12 32 02/09/14فاطمة العسري 04988

W

مزدوجتامري

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

م/م الرشاد مركزية تمسية عمالة: أكادير  إدا وتنان

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1683554804/09/12 32 02/09/14إلتحاق بالزوج حسناء كوترا 05081Xمزدوجتمسية

م/م عقبة بن نافع مركزية عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1399981107/09/05 31 تبادلالوادي يوسف 06/09/17 05090Gمزدوجاولد دحو

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

وتنان
1405574305/09/07 31 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة سنان 21813Jمزدوجأورير

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولعمالة: أكادير  إدا وتنان

تمارة
1581535802/09/10 31 02/09/15سكيوض حسن 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: إنزكان ايت م المنارعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

ملول
17168851003/09/13 31 03/09/15إلتحاق بالزوجاللوزي زهرة 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها
1583177705/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجالزهرة بوكوس 05156Dمزدوجسيدي بيبي

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

م.م احمد باحنيني مركزية عمالة: أكادير  إدا وتنان

تاغزوت

إقليم: تيزنيت 1717364803/09/13 30 02/09/16سعاد بورحيم 16936Hمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

عمالة: إنزكان ايت م/م الركان مركزية الدياباتعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1717726403/09/13 28 02/09/15إلتحاق بالزوجةالبودري يونس 05093Kمزدوجاولد دحو
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

وتنان
1584705105/09/11 26 02/09/16الرحت خديجة 04986Uمزدوجتامري

م.م سيدي سعيد 

أتنان-أزيــار

عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينعمالة: أكادير  إدا وتنان 1680877101/03/11 26 02/09/16إلتحاق بالزوجةسعيد أمروي 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

م.م سيدي ابراهيم او عمالة: أكادير  إدا وتنان

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1683329604/09/12 26 02/09/16م حجاجي 04928Fمزدوجاضمين

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

باها
1720838102/09/14 26 02/09/15إلتحاق بالزوج الصياد مينة 05157Eمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م.م المواج- تمراغتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

وتنان
1717546503/09/13 25 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهرة دومني 04858Eمزدوجأورير

م.م مولي زيدان-اد 

بوعبا

إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرعمالة: أكادير  إدا وتنان 1720983102/09/14 25 27/09/16إلتحاق بالزوجوفاء حفالي 17542Sمزدوجلكفيفات

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

عمالة: إنزكان ايت م/م الضفاف  مركزية أروعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1581433702/09/10 24 05/09/17إلتحاق بالزوجةعبدا رمزي 05099Sمزدوجاولد دحو

عمالة: أكادير  إدا م.م المواج- تمراغتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود

وتنان
16839551004/09/12 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة موصير 04858Eمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م السعديين-أمـالـو

وتنان
1719744402/09/14 23 تبادلعبد ا أيت مالك 06/09/17 04877Aمزدوجالدراركة

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م آيت تامرـ التامري

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1681425701/01/12 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةم نافع 04853Zمزدوجأورير

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1684093304/09/12 22 02/09/16إلتحاق بالزوجسناء اوشرقي 04867Pمزدوجامسكروض

م.م امنة بنت وهب- تماعيـت عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1718076903/09/13 21 04/09/16إلتحاق بالزوجعتيقة الساقي 04863Kمزدوجامسكروض

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1718424203/09/13 20 02/09/16إلتحاق بالزوجرجاء قداري 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م المواج- تمراغتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

وتنان
16820731004/09/12 19 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء بلحيرش 04858Eمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا سيـدي بوسحـابعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تكزريــن-تكزرين

وتنان
1719669502/09/14 18 02/09/16إلتحاق بالزوجعدي حليمة 04869Sمزدوجامسكروض

عمالة: إنزكان ايت م الجهادعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تكزريــن-تكزرين

ملول
1720487402/09/14 18 30/09/16إلتحاق بالزوجسناء البركي 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تكزريــن-تكزرين

باها
1752043802/09/15 18 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم أمحيل 05140Lمزدوجواد الصفا
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نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف
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بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م العباسيين-ازراراك

باها
1681920104/09/12 17 تبادلفتيحة اسكور 06/09/17 05139Kمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م العوينةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

ملول
1910884301/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجنادية أبوري 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
19119301001/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجالموذن حنان 04853Zمزدوجأورير

م.م المام 

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1758342702/09/16 14 02/09/16رشيد خولة 04988

W

مزدوجتامري

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسعمالة: أكادير  إدا وتنان 17522791002/09/15 11 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبدا بنرايس 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق

وتنان
173910215/10/82 211 16/09/89أقدمية 20 سنةحسن ويه ويه 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

باها
236822117/09/84 199 16/09/91أقدمية 20 سنةم بوخبزة 25706Rمزدوجسيدي بيبي

إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  اداوكنضيف 240258117/09/84 197 16/09/90أقدمية 20 سنةعبد العزيز اكضيض 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

وتنان
741954116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةأحمد ماجد 04825U)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

وتنان
1044572216/09/96 169 16/09/96أقدمية 20 سنةسعيد كروس 04831A)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الحي الميإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

وتنان
725163216/09/92 168 16/09/95إلتحاق بالزوجةإبراهيم القهراوي 24202F)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الصفاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

باها
749562116/09/93 163 16/09/97أقدمية 20 سنةعبد ا بوريوص 05118M)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تكيوت

وتنان
1048474116/09/96 161 16/09/98أقدمية 20 سنةعمر اسباغ 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن الحسينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الرجيلة

ملول
64169316/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةبلقاسم علوان 05053S الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م العرفانإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تقصبيت

ملول
64391116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةسعيد اسجيد 05036Y)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزلقةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تقصبيت

ملول
1047024416/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةرشيد راجي 05030S)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م سيدي وسايإقليم: شتوكة آيت باهام.م  رباط ماسة

باها
1048439116/09/96 157 16/09/98أقدمية 20 سنةجامع قاصر 05121Rمزدوجماسة
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عمالة: إنزكان ايت م أم المؤمنينإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

ملول
1121240116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةربيعة الطالبي 05051P الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

ملول
1156921316/09/99 147 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد ا الكزكوز 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها
1156924316/09/99 147 16/09/00أقدمية 12 سنةعبد السلم الشاهدي 05137Hمزدوجواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا م. الفتــحإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

وتنان
11212221016/09/98 145 16/09/98أقدمية 20 سنةلطيفة محدين 04820N)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

ملول
1121189116/09/98 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةم غراري 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
1156794216/09/99 143 06/09/01أقدمية 12 سنةجمال الكمري 05137Hمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها
1156910216/09/99 143 06/09/01أقدمية 12 سنةلحسن الحنين 05137Hمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبراهيم الروداني

باها
1172917106/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةإبراهيم أديوان 05137Hمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م أبي بكر الصديقإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

ملول
1178283306/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةأحمد خليص 24236T)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبي بكر الصديقإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

ملول
1156452216/09/99 139 16/09/01أقدمية 12 سنةلحسن مقتدي 24236T)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجهادإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

ملول
1156824916/09/99 139 06/09/01أقدمية 12 سنةيوسف أبدار 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م البساتينإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

ملول
1173945206/09/00 135 06/09/01إلتحاق بالزوجأحمدي فاطمة 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

باها
1235668206/09/01 135 04/09/02أقدمية 12 سنةاحمد شرورو 05139Kمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م ابن الروميإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

ملول
1156897216/09/99 133 16/09/02أقدمية 12 سنةادريس مكدر 26360B)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
12654431004/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعلي دريوش 05134Eمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

ملول
12659451104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةحفيظة الحافظي 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

ملول
1266174604/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةفتيحة الخطاب 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفةإقليم: شتوكة آيت باهام. الصفاء

ملول
64475316/09/95 128 عبد الرحيم أبو 

الزهار
16/09/98أقدمية 20 سنة 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت  واكمار

ملول
56433116/09/94 127 16/09/98أقدمية 20 سنةكبدي امال 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي سعيد الشريفإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

باها
64354116/09/95 126 16/09/97أقدمية 20 سنةم دهموش 05116K)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عبادإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول
787316116/09/92 126 16/09/98أقدمية 20 سنةإبراهيم المجكاري 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبو الحسن اللغيإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

ملول
1156867516/09/99 125 16/09/02إلتحاق بالزوجةأحمد الواثق 05037Z)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

ملول
1174139106/09/00 125 06/09/03إلتحاق بالزوجةجمال بيعلطن 22702A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م السعديينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الزاو

ملول
1238063106/09/01 125 09/09/02إلتحاق بالزوجةيونس لحسيني 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: شتوكة آيت باهام.م الكميس

باها
1307918405/09/03 125 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد الواحد مكملي 05131Bمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م المختار السوسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

باها
1236656206/09/01 124 06/09/02إلتحاق بالزوجةالمياس عبد المالك 05117L)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم

باها
1174056506/09/00 123 19/09/16أقدمية 12 سنةبازكاو الحسن 05170Uمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م النوار

باها
1234454606/09/01 123 25/09/05أقدمية 12 سنةالحسن أرخى 05139Kمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الرسالةإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

ملول
1267287204/09/02 120 05/09/03إلتحاق بالزوجبشرى إدبابا علي 05068H)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

باها
1156928416/09/99 119 05/09/04أقدمية 12 سنةم صاليحي 05131Bمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

ملول
1237819606/09/01 118 23/09/03إلتحاق بالزوجةنورالدين خب 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

ملول
1264892704/09/02 118 04/09/03إلتحاق بالزوجةم بوقيشو 05049M الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

باها
1173910306/09/00 117 22/09/07رشيد أكور 05235Pمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
1305664105/09/03 117 26/09/05أقدمية 12 سنةايت الرزوان ابراهيم 05139Kمزدوجواد الصفا
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م.م  م بن براهيم 

الشيخ

عمالة: إنزكان ايت م البحتريإقليم: شتوكة آيت باها

ملول
1306662105/09/03 117 05/09/03إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم البشراوي 20605

W

مزدوجانزكان )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
1233961806/09/01 115 18/09/07احمد افلل 05237Sمزدوجانشادن

م.م سيدي سعيد إقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1305534205/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةحنان أبولبارودي 04968Zمزدوجتاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
1306205905/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةمينة بوديب 05202Dمزدوجامي مقورن

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

ملول
1239663106/09/01 113 26/09/05إلتحاق بالزوجةم تقرين 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
1236850206/09/01 111 13/10/08مصطفى الساخي 05242Xمزدوجانشادن

عمالة: إنزكان ايت م الفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  اداوكنضيف

ملول
1263391804/09/02 111 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم اكورام 20005U)مزدوجانزكان )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1263840104/09/02 111 07/09/04أقدمية 12 سنةحسناء انضام 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
1269013304/09/02 111 25/09/05إلتحاق بالزوجخديجة امست 05120Pمزدوجواد الصفا

عمالة: الصخيرات  - حمان الفطواكيإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد الماك السعدي

تمارة
1118777916/09/98 110 22/11/02أقدمية 12 سنةالهام لمخنتر 01333Y)مزدوجعين عتيق )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  إقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1306104105/09/03 104 20/09/05إلتحاق بالزوجةأحمد بنسليمان 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

ملول
1236583106/09/01 103 03/10/08إلتحاق بالزوجحفيظة المندوبي 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المويينإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

ملول
1116157816/09/97 101 14/10/06إلتحاق بالزوجةم بليل 05041D)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: شتوكة آيت باهام م  ايوسيمن

باها
1306243805/09/03 101 26/09/09رشيد بهوش 05222Aمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
769703216/09/91 99 06/09/06أقدمية 12 سنةفتحي مصطفى 05134Eمزدوجواد الصفا

م.م حليمة السعدية إقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1265184304/09/02 99 14/09/10م شريف 04936Pمزدوجتدرارت

عمالة: إنزكان ايت م الجهادإقليم: شتوكة آيت باهام.م م خير الدين

ملول
1173232206/09/00 97 13/09/10إلتحاق بالزوجةعبد ا عرجان 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أسرسيف

باها
1266526104/09/02 97 05/10/11عبد الرحيم الرايس 05242Xمزدوجانشادن

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

ملول
1267821504/09/02 96 14/10/06إلتحاق بالزوجحفيظة لبيب 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

ملول
1401047107/09/05 95 12/10/06إلتحاق بالزوجحفيظة تكليفة 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المويينإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

ملول
1237584706/09/01 94 05/09/10إلتحاق بالزوجسميرة إقبال 05041D)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الفاقإقليم: شتوكة آيت باهام م  ايوسيمن

ملول
1264165304/09/02 94 02/09/09إلتحاق بالزوجةرشيد بكار 20005U)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تسكدلت

باها
1305825105/09/03 93 04/10/11فيصل اسبان 25589Nمزدوجأيت عميرة

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليإقليم: شتوكة آيت باهام. السوالم

تمارة
1047488116/09/96 92 29/09/05أقدمية 12 سنةرشيد الناصري 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها
1308270105/09/03 91 29/09/09هشام رصفي 05242Xمزدوجانشادن

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــيإقليم: شتوكة آيت باهام.ج تسكدلت

وتنان
1307366605/09/03 90 05/09/07إلتحاق بالزوجةرشيد حسون 19148M)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
743620516/09/93 86 06/09/17سليمان  الزكريطي 25589Nمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المـومـن بن علــيإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

وتنان
1174593206/09/00 86 01/09/10إلتحاق بالزوجةرشيد الصديقي 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م دار بـوبكـرإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

وتنان
737834616/09/93 85 05/09/07إلتحاق بالزوجةالحسن  الخو 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م الوردإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
1268247204/09/02 85 07/09/10إلتحاق بالزوجزينة مرش 05078U)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
1266081104/09/02 84 03/09/13عمر الجسمي 05171Vمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
1235352906/09/01 81 03/10/11إلتحاق بالزوجةعبد السلم بوالرباب 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باهام إفساسن .كم

باها
1401187101/01/06 78 01/01/06أقدمية 12 سنةفاطمة بوعيدة 21203

W

مزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها
1268963104/09/02 77 02/09/15عبد الرحيم ويحيا 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب
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إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
1401590106/09/06 73 20/10/11سعيد   بايت 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

باها
1308152705/09/03 69 05/09/15إلتحاق بالزوجةعبد القادر نجاح 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

باها
1238236106/09/01 68 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام لوراشنة 21203

W

مزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

باها
1158013816/09/99 67 03/09/13الحياوى عبد الكريم 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
1401002607/09/05 67 04/09/12سوسي ابراهيم 05222Aمزدوجبلفاع

عمالة: إنزكان ايت م الوردإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

ملول
1263364204/09/02 66 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف عاديلي 05078U)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

باها
1269494104/09/02 66 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد صغير 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
1306201105/09/03 65 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمختار بوداود 05146Tمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
1307499105/09/03 65 03/09/13عبد العالي جدير 05242Xمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

باها
1367835607/09/04 65 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم نايت الناظر 05143Pمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

ملول
1156245216/09/99 59 02/09/14إلتحاق بالزوجبهيجة رابيع 22702A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

ملول
1269621704/09/02 59 03/09/13إلتحاق بالزوجةم سومان 19133

W

مزدوجأيت ملول )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
1368389607/09/04 59 04/09/12نادية كولما 05220Yمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
12689451004/09/02 57 06/09/17عـمـــار  اوحاضـــر 05220Yمزدوجبلفاع

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

وتنان
1268970204/09/02 57 مولي الحسن 

اوكايس

تبادل 02/09/15 04887Lمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
1405119905/09/07 57 03/09/13عبد اللطيف ارجدال 05222Aمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
1580016502/09/10 57 04/09/12ابراهيم بلحاج 21203

W

مزدوجأيت عميرة
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إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها
1580431102/09/10 57 04/09/12الفرح العربي 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
1406180305/09/08 55 04/09/13عمر اعبان 05164Mمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

باها
1305789205/09/03 54 09/09/17عوكاش عمر 25589Nمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية

باها
1123521116/09/98 53 02/09/12حجلي احمد 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
1180805406/09/00 53 03/09/13إلتحاق بالزوجةعلي لكريش 22702A)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
1404109305/09/07 53 04/09/12ابراهيم بوهال 05220Yمزدوجبلفاع

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك 1405329305/09/07 53 02/09/12م الخابشي 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
1405557105/09/07 53 04/09/12عبد اللطيف صبري 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  اداوكنضيف

باها
1579968302/09/10 53 02/09/15لحسن بحمان 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
1238472806/09/01 51 05/09/11إلتحاق بالزوجمزيك نعيمة 05146Tمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م بدرإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الخضراء

ملول
1268477104/09/02 51 02/09/15إلتحاق بالزوجةمصطفى مبصيط 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
1407581205/09/08 51 06/09/15لحسن  وهاني 05197Yمزدوجامي مقورن

عمالة: إنزكان ايت م البراعمإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول
1368417307/09/04 50 03/09/13إلتحاق بالزوجلطيفة حيدرار 05067G)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
1548778302/09/09 49 04/09/12رشيد شرفي 05177Bمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
1399204807/09/05 47 03/09/13إلتحاق بالزوجتورية امهدار 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها
1582208302/09/10 47 04/09/12الحسن مامو 05249Eمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
1173365806/09/00 46 02/09/14مولي رشيد بوجرف 05255Lمزدوجأيت ميلك
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عمالة: إنزكان ايت م بئر انزرانإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول
1367141807/09/04 46 02/09/14إلتحاق بالزوجملكة ازضو 23787E)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

ملول
1401760206/09/06 46 02/09/14إلتحاق بالزوجنسرين  حجمو 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
1579954802/09/10 46 02/09/14باعزي حفيظ 05249Eمزدوجأيت ميلك

عمالة: إنزكان ايت م ابن تومرتإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

ملول
1584321705/09/11 46 04/09/12إلتحاق بالزوجلخدودي زكية 05073N)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م الدارسة

باها
1174957706/09/00 45 04/09/12إلتحاق بالزوجالعلمي رشيدة 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها
14070781005/09/08 45 03/09/13حاوحاو خديجة 05246Bمزدوجأيت ميلك

م.م علل ابن عبد ا إقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

مركزية تلوكاس

إقليم: تيزنيت 14074991005/09/08 45 03/09/13صالحي م 16934Fمزدوجاربعاء أيت أحمد

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

باها
1046704316/09/96 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةعمار شندرو 05157Eمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الوردإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت أوبلقاسم

ملول
1267943104/09/02 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةمنير العموري 05078U)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام.م م خير الدين

ملول
1153749316/09/99 43 02/09/16إلتحاق بالزوجةابراهيم اكرام 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

ملول
12352571006/09/01 43 04/09/12إلتحاق بالزوجةبوكري م 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

ملول
1550407201/01/10 43 02/09/14إلتحاق بالزوجةالنشيط سعيد 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

باها
1581672502/09/10 43 03/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة زربو 05227Fمزدوجبلفاع

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول
11567541016/09/99 42 02/09/16إلتحاق بالزوجةصالح افهيم 19133

W

مزدوجأيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت العندليبإقليم: شتوكة آيت باهام. النهضة

ملول
1265412304/09/02 42 19/09/16إلتحاق بالزوجةحسن دوبا 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت العندليبإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
1368327707/09/04 42 02/09/15إلتحاق بالزوجرجاء الغزراني 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
1405062705/09/07 42 02/09/16اكزول م 05193Uمزدوجامي مقورن
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م.م سيدي سعيد إقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1579772502/09/10 42 02/09/14سكينة أهواري 04968Zمزدوجتاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
1550132101/01/10 41 06/09/17ضويو جامع 05251Gمزدوجأيت ميلك

م.م الشاطئ مركزية إقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

ادبوشني

إقليم: سيدي افني 15799941002/09/10 41 02/09/15عبد الرحمان بسري 16836Zمزدوجمير لفت

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
1580462102/09/10 41 03/09/13عبد الرحمان الكجولي 05186Lمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: شتوكة آيت باهام.ج تسكدلت

باها
10472621016/09/96 40 03/09/13فرحات عمر 05186Lمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية

باها
1407544505/09/08 40 02/09/16م سهايل 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

باها
1550674501/01/10 40 02/09/15إلتحاق بالزوجةم جوغو 05134Eمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

باها
1581067702/09/10 40 02/09/14م لمين 05246Bمزدوجأيت ميلك

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الخضراء

ملول
1368018107/09/04 39 02/09/16إلتحاق بالزوجةساموق جمال 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
1680848905/09/11 39 03/09/13ايت ريس اسماء 05278Lمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: شتوكة آيت باهام.م م خير الدين

باها
1307940105/09/03 38 06/09/17إلتحاق بالزوجمبتهل نعيمة 05161Jمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

ملول
1580050602/09/10 38 02/09/14إلتحاق بالزوجبنعدي مليكة 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

ملول
1581750402/09/10 37 02/09/15إلتحاق بالزوجةم اكثير 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

باها
1306246105/09/03 36 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة بوحسوس 05161Jمزدوجسيدي بيبي

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1719226803/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجمليكة التابع 05090Gمزدوجاولد دحو

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
1583780105/09/11 34 02/09/16علي اليقين 05255Lمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
1583935805/09/11 34 02/09/16كوزرو حسن 05255Lمزدوجأيت ميلك

792
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إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

باها
1400555307/09/05 32 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة ماد 05156Dمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

ملول
1581566202/09/10 32 02/09/15إلتحاق بالزوجأمينة الطاهيري 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام.م التقدم

ملول
1582987605/09/11 32 02/09/16إلتحاق بالزوجعائشة بيدان 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها
1682271104/09/12 32 02/09/16بهوش مصطفى 05316C سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
1683204104/09/12 32 02/09/16إلتحاق بالزوجالزرتي حسناء 05146Tمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

ملول
1406394705/09/08 31 02/09/16إلتحاق بالزوجبجيج حفيظة 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

اوكني

إقليم: سيدي افني 1582810205/09/11 30 06/09/17اكوبي رقية 16801Lمزدوجتيوغزة

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أسرسيف

باها
1582985305/09/11 30 02/09/15إلتحاق بالزوجسميرة بيش 05155Cمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
1718344103/09/13 30 02/09/16ادالطالب حسن 05316C سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

مركزية تادارت

إقليم: تيزنيت 1718839503/09/13 30 02/09/16وديع نافع 16914Jمزدوجانزي

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارإقليم: شتوكة آيت باهام.م أكــدال

وتنان
1401516105/09/06 29 تبادلغليلة اخنيف 06/09/17 04831A)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

ملول
1401703306/09/06 29 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة الرضوع 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها
1401775713/10/06 29 02/09/14إلتحاق بالزوجهناء اشطيطي 05161Jمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الجهادإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

ملول
14066851005/09/08 29 02/09/16إلتحاق بالزوجةديك احمد 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
1683425804/09/12 28 حريرد  فاطمة 

الزهراء
02/09/15إلتحاق بالزوج 25903Eمزدوجواد الصفا

م.م  م بن براهيم 

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باها

باها
1683443504/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجاد الطالب لطيفة 05156Dمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م/م الركان مركزية الدياباتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  كحيز

ملول
17188091020/09/13 28 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة منزه 05093Kمزدوجاولد دحو
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عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

ملول
1720713502/09/14 28          فاطمة  

المرايل
02/09/14إلتحاق بالزوج 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك 1683451304/09/12 27 06/09/17الحسن اداجنان 16921Sمزدوجتيغمي

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
1583265605/09/11 25 02/09/16إلتحاق بالزوجةالحسين  بوزليم 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها
1582732805/09/11 24 02/09/16أيت بي ابراهيم 05315B سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
1582854105/09/11 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةامغار مصطفى 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

ادبيفنشكير

إقليم: سيدي افني 1583061905/09/11 24 06/09/16بن مبارك رشيد 17013Sمزدوجسيدي حساين أو علي

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام.م الكميس

باها
1583554105/09/11 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةالكيحل  يونس 05129Zمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
1583637905/09/11 24 02/09/16إلتحاق بالزوجحبيبة البكاي 05140Lمزدوجواد الصفا

إقليم: أسا - الزاكعمر بن الخطابإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن 1717318103/09/13 24 05/09/16سالم بجديد 06833B)مزدوجالزاك )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

باها
1584090805/09/11 23 06/09/17إلتحاق بالزوجادمنصور لطيفة 05137Hمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
1681198101/01/12 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةالواد حسن 05146Tمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
1682446304/09/12 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةالشبوب إبراهيم 05242Xمزدوجانشادن

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

ملول
1584331405/09/11 22 02/09/15إلتحاق بالزوج   سكيلة لمبغدي 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

الحسني
1684525104/09/12 22 02/09/16إلتحاق بالزوجزكايوا لطيفة 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
1580557702/09/10 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء المصباحي 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م امنة بنت وهب- تماعيـت إقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1406711705/09/08 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةالعبادي توفيق 04863Kمزدوجامسكروض

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

ملول
1407026605/09/08 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةكري حسن 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

باها
1681895104/09/12 18 06/09/17إلتحاق بالزوجعرباني نادية 05137Hمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد الماك السعدي

ملول
1719142703/09/13 18 02/09/16إلتحاق بالزوجةسعود الصقر 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الضحى مركزية اكني إقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبراهيم الروداني

ندزوهو

إقليم: سيدي افني 1680897101/01/12 17 06/09/17ابراهيم عتيتم 17038Uمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: شتوكة آيت باهام م الرجــاء

ملول
1752839402/09/15 16 02/09/16إلتحاق بالزوجاما ل الغريب 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

ملول
1752548702/09/15 14 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الضباشي 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

ملول
1752082602/09/15 13 06/09/17إلتحاق بالزوجةاصبان احمد 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

المدرسة البتدائية وادي إقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1683168104/09/12 8 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء السالمي 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

باها
1719217103/09/13 21 02/09/16إلتحاق بالزوجةعمر صويلح 05122Sالمازيغيةبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  اداوكنضيف

باها
1753096102/09/15 18 02/09/15إلتحاق بالزوجبديعة ادحسينا 05154Bالمازيغيةسيدي بيبي

م/م المسيرة الخضراء 

مركزية اخربان

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةعمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان
57367216/09/94 167 16/09/97أقدمية 20 سنةحيرا ابراهيم 24766Uمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م. النصـرعمالة: إنزكان ايت ملولم أبي حنيفة

وتنان
270459116/09/86 154 16/09/94أقدمية 20 سنةم أكنون 04818L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودنعمالة: إنزكان ايت ملولم الرسالة

وتنان
862817121/09/83 147 16/09/96إلتحاق بالزوجفاتيحة العزوي 04886K)مزدوجاكادير )البلدية

م/م الرشاد مركزية 

تمسية المركز

عمالة: إنزكان ايت م ابن باجةعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
1178312106/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجزينب خراز 18674X)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م عقبة بن نافع 

مركزية أولد سمان

عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: إنزكان ايت ملول 1116089116/09/97 129 16/09/01أقدمية 12 سنةعائشة الراجعي 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

م/م الرشاد مركزية 

تمسية المركز

عمالة: إنزكان ايت مدرسة الشعبيعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
1116019116/09/97 127 20/10/02إلتحاق بالزوجةعمر بن ميلود 26977X الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م أم المؤمنينعمالة: إنزكان ايت ملولم العوينة

ملول
205563221/09/83 121 16/09/96أقدمية 20 سنةالزريع عبد ا 05051P الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت الوفاءعمالة: إنزكان ايت ملولم بدر

ملول
237100117/09/84 118 تبادلأقدمية 12 سنةالشافعي أحمد 16/09/99 05059Y)مزدوجأيت ملول )البلدية
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م/م الليمون مركزية 

بوزوك

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيعمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان
1306909905/09/03 117 05/09/03إلتحاق بالزوجعتيقة اللوكس 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م بدرعمالة: إنزكان ايت ملولالوفاء

ملول
1044527116/09/96 98 تبادلسعيد اللوز 19/09/16 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م العهد الجديدعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول
1157179316/09/99 98 04/09/02إلتحاق بالزوجشراحي إطو 05060Z)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النهضةعمالة: إنزكان ايت ملولم ادريس الول

ملول
1048522116/09/96 96 تبادلأقدمية 12 سنةابايز رشيد 28/09/02 05049M الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـيعمالة: إنزكان ايت ملولم أبي بكر الصديق

وتنان
1153533716/09/99 82 17/10/06إلتحاق بالزوجحسناء أسلك 19149N)مزدوجاكادير )البلدية

م/م م الخنبوبي مركزية 

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت م المناهلعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
1307776105/09/03 81 05/09/09إلتحاق بالزوجهدى معضور 05066F)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.ادريس بن زكريعمالة: إنزكان ايت ملولم .عمرو بن العاص

وتنان
1173808406/09/00 78 18/09/07إلتحاق بالزوجليلى الموحد 26478E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.أبـو بكـر الصديـقعمالة: إنزكان ايت ملولم .عمرو بن العاص

وتنان
1237605906/09/01 78 17/09/07إلتحاق بالزوججعفري زهرة 04833C)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرسالةعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول
1306368205/09/03 76 17/09/07إلتحاق بالزوجبرو نادية 05068H)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرسالةعمالة: إنزكان ايت ملولم الوفاق

ملول
1306911305/09/03 76 17/09/07إلتحاق بالزوجالمعلم سميرة 05068H)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م الفــردوس-الفردوسعمالة: إنزكان ايت ملولم أبي بكر الصديق

وتنان
1156040316/09/99 74 06/09/06إلتحاق بالزوجسهام شقير 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م المناهلعمالة: إنزكان ايت ملولم الحكمة

ملول
1156484416/09/99 71 12/09/15إلتحاق بالزوجزهرة طيطي 05066F)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م البراعمعمالة: إنزكان ايت ملولم الحكمة

ملول
1156869216/09/99 71 02/09/14إلتحاق بالزوجالجبروني رشيدة 05067G)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م المسيرة الخضراء 

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
1234242206/09/01 71 15/02/12إلتحاق بالزوجنورة    الحيان 22702A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزيتونعمالة: إنزكان ايت ملولم الزدهار

ملول
11551311016/09/99 68 16/09/09إلتحاق بالزوجعائشة الخلفي 05074P)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمعمالة: إنزكان ايت ملولم امنة بنت وهب

باها
1174112106/09/00 62 14/02/12إلتحاق بالزوجفاظمة بن سعيد 05157Eمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولعمالة: إنزكان ايت ملولم النهضة

ملول
1307805805/09/03 62 تبادلنعيمة محبوب 06/09/17 05045H)مزدوجانزكان )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت م ابن تومرتعمالة: إنزكان ايت ملولم امنة بنت وهب

ملول
1266598804/09/02 58 04/09/12إلتحاق بالزوجعائشة الصرط 05073N)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م المسيرة الخضراء عمالة: إنزكان ايت ملولم ابن الرومي

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1237593106/09/01 50 12/09/15إلتحاق بالزوجةابراهيم استين 05087Dمزدوجتمسية

عمالة: أكادير  إدا م. أسركيتعمالة: إنزكان ايت ملولم أبي ذر الغفاري

وتنان
1264501104/09/02 50 تبادلالحسن بن الحسين 02/09/16 04851Xمزدوجأورير

م/م الركان مركزية 

الديابات

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
1263721904/09/02 48 02/09/15إلتحاق بالزوجأمكور فاضمة 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م الرشاد مركزية تمسية عمالة: إنزكان ايت ملولم القدس

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
64240116/09/95 46 تبادلالحبيب الفقير 06/09/17 05081Xمزدوجتمسية

م/م الرشاد مركزية 

تمسية المركز

عمالة: إنزكان ايت م القدسعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
1176037506/09/00 46 تبادلالعبضلوي عبدل 06/09/17 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م عقبة بن نافع 

مركزية أولد سمان

عمالة: أكادير  إدا م.م السعديين-أمـالـوعمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان
1235641206/09/01 43 تبادلإلتحاق بالزوجةفريد  اشميمو 02/09/16 04891Rمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م البراعمعمالة: إنزكان ايت ملولم الوفاق

ملول
1269961504/09/02 42 02/09/16إلتحاق بالزوجةم زنتوري 05067G)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجيالعمالة: إنزكان ايت ملولم امنة بنت وهب

ملول
1401037907/09/05 37 02/09/16إلتحاق بالزوجنزهة تزاريني 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجهادعمالة: إنزكان ايت ملولم أبي ذر الغفاري

ملول
11774571006/09/04 35 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية اغجو 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: سلمدرسة بوجدورعمالة: إنزكان ايت ملولم البحتري 1305480105/09/03 24 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام ابوش 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: طاطاايت هارونعمالة: إنزكان ايت ملولم الرجاء 1681503101/01/12 22 02/09/16سعيد الصغيري 16021Nمزدوجتيزغت

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: تارودانتم.م المعري

وتنان
316091116/09/88 217 16/09/88أقدمية 20 سنةعبد الناجي العرعور 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: خريبكةمدرسة عقبة ابن نافعإقليم: تارودانتم.م تيزكي 743639116/09/93 187 16/09/93أقدمية 20 سنةعبوري الكبير 12015J)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 378612117/09/90 185 16/09/93أقدمية 20 سنةبوبكر سلم 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

 م.م الشهيد إدريس 

الحارثي

إقليم: تارودانتم . رودانةإقليم: تارودانت 746984116/09/93 179 16/09/95أقدمية 20 سنةالعربي بن عزي 17269V)مزدوجتارودانت )البلدية

إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 706872116/09/92 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعلي ابوالحريري 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية
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جماعة التعيين

إقليم: تارودانت م .أمنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 737784316/09/93 175 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن بدوي 17265R)مزدوجتارودانت )البلدية

إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيإقليم: تارودانتم.م البحراني 737942216/09/93 171 16/09/97أقدمية 20 سنةتكوشت خالد 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية

إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانتم.م الغدير 59061416/09/94 169 16/09/97أقدمية 20 سنةعمر كرسطان 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. عمر بن الخطابإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي

وتنان
740499216/09/93 169 16/06/98أقدمية 20 سنةالحسين ابعقيل 04812E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: تارودانتم.م المعري

وتنان
740738116/09/93 169 16/09/96أقدمية 20 سنةثريا  فلواطي 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.ادريس بن زكريإقليم: تارودانتم.م النجاح

وتنان
741895116/09/93 167 16/09/98أقدمية 20 سنةمولي علي بليل 26478E)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانت م.م 6نونبر 743450116/09/93 167 16/09/98أقدمية 20 سنةهامر م 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانتم.م القدس 743626116/09/93 167 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدا    زهور 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة المسيرة الخضراء 1إقليم: تارودانتم.م أماري 63850516/09/95 166 16/09/95إلتحاق بالزوجفائزة الداودي 02510C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: تارودانتم.عثمان بن عفانإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 58046116/09/94 165 16/09/98أقدمية 20 سنةإبراهيم قموس 17278E)مزدوجالكردان )البلدية

إقليم: تارودانت م .الشهيد وسعدان امباركإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 584301016/09/94 165 07/09/98أقدمية 20 سنةسعيد لمفيشخ 17266S)مزدوجتارودانت )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانت 89212116/09/95 163 09/09/98أقدمية 20 سنةالطحان ابراهيم 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحإقليم: تارودانتم.م زكموزن

وتنان
89304116/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الغني دهبي 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م تنوينان 89336216/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةمولي اسماعيل رشقا 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 90970116/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسن ايت بوجمعة 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا مدرسة عبدالعزيز الماسيإقليم: تارودانت20 م. غشت

وتنان
239278117/09/84 162 27/01/88إلتحاق بالزوجةم سعود 25897Y)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: تارودانتم.م النبعاث 1119920116/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةمنصف شاكر 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة
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إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانتم.م النبعاث 1121287116/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم أزيكي 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 1121340216/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةاسماعيل وزاد 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م السعديينإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون

ملول
1122807116/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةم العزوزي 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسي 1118915116/09/98 149 16/09/00أقدمية 12 سنةرشيد الندلسي 08133Pمزدوجلغديرة

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر

وتنان
1116541316/09/97 148 16/09/99إلتحاق بالزوجنعيمة مفتاح 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدمإقليم: تارودانتم.م الغدير

باها
1156407116/09/99 147 16/09/00أقدمية 12 سنةجواد الزاهير 05191Sمزدوجسيدي بو السحاب

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل

ملول
63515616/09/95 145 06/09/00أقدمية 12 سنةالحسين ابلي 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

وسعيد المركزية

عمالة: مراكش 1179443206/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةمصطفى معرير 02751Pمزدوجحربيل

إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: تارودانتم.م الحفايا 1158406116/09/99 143 06/09/01أقدمية 12 سنةباهي يوسف 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 1121245116/09/98 142 06/09/00إلتحاق بالزوجلهبوب خديجة 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. النصـرإقليم: تارودانتم.م اولد هماد

وتنان
1121349416/09/98 141 06/09/00إلتحاق بالزوجراضية حدان 04818L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةإقليم: تارودانتم.م الزيتون

تمارة
1177721106/09/00 141 24/09/01أقدمية 12 سنةجميلة عبيد 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الميةالنسيمإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 1117747116/09/97 140 06/09/01إلتحاق بالزوجةعبد القادر شيخ 26900N)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيهإقليم: تارودانتم. بدر 391348117/09/90 138 16/09/98أقدمية 20 سنةحسن مبرور 26460K)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م المهارة 1121281116/09/98 137 06/09/01إلتحاق بالزوجفتحة ايت لحسن 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 1157053716/09/99 137 المصطفى ايت سي 

حماد
16/09/00أقدمية 12 سنة 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

وتنان
1177531106/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجحنان لحميني 04846S)مزدوجاكادير )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - المكي الناصريإقليم: تارودانتم.م وادي سوس

تمارة
1180064406/09/00 137 04/09/02أقدمية 12 سنةسعاد   اوزين 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: تارودانتم.م الملث 1173048106/09/00 134 06/09/01إلتحاق بالزوجحياة بنباقة 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيلإقليم: تارودانتم.م الفاق 1177820106/09/00 133 06/09/01إلتحاق بالزوجةراقي م 18667P)مزدوجالكردان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

باها
1266078104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد العزيز الجنوي 05171Vمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م الكندي

ملول
1267392104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةجباري رشيد 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: تارودانتم. رابعة العدويةإقليم: تارودانت م.م 6نونبر 1048400416/09/96 131 16/09/01إلتحاق بالزوجةبوفوس عبد الحكيم 17275B)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض

وتنان
1236540806/09/01 131 06/09/01إلتحاق بالزوجحياة المناوي 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر

الوليد

إقليم: العيون 1156959116/09/99 129 04/09/02أقدمية 12 سنةيوسف الساكني 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

 م.م الشهيد إدريس 

الحارثي

م.م مسكينة- اغيــل  إقليم: تارودانت

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1177847306/09/00 129 06/09/02إلتحاق بالزوجةشكيب غزوان 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب

وتنان
1179093606/09/00 129 04/09/02إلتحاق بالزوجلعزيزة حيدة 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 1264214104/09/02 129 29/09/03أقدمية 12 سنةبرهمي غزلن 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت

ملول
1267305904/09/02 129 24/09/03أقدمية 12 سنة اد لحسن م 05080

W

مزدوجالقليعة )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 1267797204/09/02 129 24/09/03أقدمية 12 سنةعبد الفتاح العويسي 10982Lمزدوجالصفافعة

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

باها
1173139106/09/00 127 03/11/04أقدمية 12 سنةسليمان علواش 05193Uمزدوجامي مقورن

إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 1176254106/09/00 126 24/09/03إلتحاق بالزوجسميرة إللي 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م بطلجان 1404158501/01/02 123 07/09/05أقدمية 12 سنةعبد العزيز الورات 17561Mمزدوجأهل الرمل

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

عمالة: أكادير  إدا م. شاعر  الحمراءإقليم: تارودانت

وتنان
1236773306/09/01 120 27/09/04إلتحاق بالزوجربيعة النجار 04817K)مزدوجاكادير )البلدية
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م.م مسكينة- اغيــل  إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1267497104/09/02 119 19/09/03إلتحاق بالزوجةحسن اجليدة 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: تارودانتم.م الوفاء

باها
1268971104/09/02 118 27/09/04إلتحاق بالزوجفوزية اقنو 05154Bمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م بيكودين

ملول
1265120704/09/02 117 07/09/04إلتحاق بالزوجةرشيد شهيب 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتم.م الوئام

ملول
1237606106/09/01 115 19/09/05إلتحاق بالزوجةسعيد جعفر 20153Eمزدوجتمسية

إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 1266151304/09/02 115 27/09/04أقدمية 12 سنةنورة  الخال 17567Uمزدوجأهل الرمل

إقليم: تارودانتم.م إبن الخطيبإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 1308586205/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةصفية الزايدي 17566Tمزدوجأهل الرمل

عمالة: أكادير  إدا م.م دار بـوبكـرإقليم: تارودانتم.م أيت صالح

وتنان
1265524304/09/02 113 06/09/05إلتحاق بالزوجةعبد الحميد العابدي 04876Zمزدوجالدراركة

إقليم: النواصرم. البوهالي مستورإقليم: تارودانتم.م المنابهة 1269011104/09/02 112 07/09/05إلتحاق بالزوجوفاء امنصور 18183Nمزدوجاولد عزوز

إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: تارودانتم.م تين اكناون 1235262706/09/01 111 10/09/08ابراهيم بوقدير 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م أسكاون 1173527106/09/00 110 06/09/04إلتحاق بالزوج فتيحة بصيلى 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م النوار 1368064207/09/04 110 سميرة ابو حفص 

الدريسي
07/09/04إلتحاق بالزوج 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

باها
1175861806/09/00 109 26/09/09امغار سعيد 05171Vمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م اليرموكإقليم: تارودانت م.م 6نونبر

ملول
1233849106/09/01 109 06/09/06إلتحاق بالزوجفاطمة عبيدي 19999M)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 1367502707/09/04 109 07/09/04إلتحاق بالزوجحسناء الهوتي 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابو هريرةإقليم: تارودانتم.م الجهاد

ملول
1368876807/09/04 109 07/09/04إلتحاق بالزوجفاطمة ادبكريم 05042E)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: تارودانتم.م المام البخاري 13990341007/09/05 109 07/09/05أقدمية 12 سنةخديجة ابرباش 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 1399939607/09/05 109 07/09/05أقدمية 12 سنةعمر المنصوري 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية
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إقليم: تارودانتم.م النجاحإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض 1306140105/09/03 107 19/09/05أقدمية 12 سنةخالد بناني 17778Yمزدوجإيكودار منابهة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 1307364605/09/03 107 07/09/05أقدمية 12 سنةعائشة حسونى 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

باها
1368487207/09/04 107 07/09/04أقدمية 12 سنةلطيفة ادسيدي بها 05139Kمزدوجواد الصفا

إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 1265353104/09/02 105 26/09/09نبيل ضلي 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(
مزدوج

إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م م العالم 1269689604/09/02 104 05/09/07إلتحاق بالزوجةالتكماشتي يوسف 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض 237368517/09/84 103 مولي احمد 

السجراتي

06/02/08 17614Vمزدوجلمهادي

إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 1268673704/09/02 103 05/09/07وفاء الناجي 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م الكندي 1400899507/09/05 102 07/09/05إلتحاق بالزوجمريم صابر 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد

باها
1367369607/09/04 99 05/09/07اسماعيل دورد 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م تاركت 1368136507/09/04 97 05/09/07إلتحاق بالزوجرشيدة بيبوض 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراء 766270116/09/91 96 16/09/02أقدمية 12 سنةاليانوس مينة 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(
مزدوج

م.م امنة بنت وهب- تماعيـت إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1306759305/09/03 95 03/09/08الغرباوي عبد الهادي 04863Kمزدوجامسكروض

إقليم: تارودانتم.أولد يحيىإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 1176244206/09/00 94 06/09/06إلتحاق بالزوجالزهرة القصبي 20775F)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: تارودانتم.م النوايل 852777116/09/82 93 07/09/10فتيحة منار 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م الفاق 1267790204/09/02 93 04/09/12رشيد لعجاج 17614Vمزدوجلمهادي

عمالة مقاطعة الحي واد المخازنإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل

الحسني
1399153107/09/05 93 06/10/09م أيت سي 18155H الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم هانئ البتدائيةإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل

مرس السلطان
1399982207/09/05 93 06/10/09حسن الوافي 01505K)مزدوجالفداء )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

تمارة
1405818424/01/08 93 24/01/08سعيدة الحري 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

م.م امحند أبراهيم 

اليعقوبي

إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: تارودانت 1265119104/09/02 91 05/09/11إلتحاق بالزوجسعاد  شهي 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: تارودانتم.م عمر الخيامإقليم: تارودانتم.م السراحنة 719575216/09/92 90 06/09/17إلتحاق بالزوجةالسامي الطبيب 17699Mمزدوجسيدي دحمان

إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م بطلجان 1400516430/07/06 89 02/09/09سليم لمطاعي 17751Uمزدوجأولد عيسى

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: تارودانتم.م البحراني

ملول
1307444305/09/03 83 01/10/11إلتحاق بالزوجنعيمة ادناصر 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

مركزية تادارت

إقليم: تيزنيت 1404944205/09/07 83 05/09/07لحسن أكتي 16914Jمزدوجانزي

إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 1404951105/09/07 83 05/09/07أوماني أسماء 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م المهارة 1367546107/09/04 81 20/09/11إلتحاق بالزوجحنان القرية 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م أفنسو 1405812724/01/08 81 02/09/10عبد الغني احرير 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

عمالة: أكادير  إدا م. علل بن عبد اإقليم: تارودانتم. تالوين القصبة

وتنان
11753351006/09/00 79 02/09/14إلتحاق بالزوجدشرة الهام 21812H)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا سيـدي بوسحـابإقليم: تارودانتم.م المهارة

وتنان
1405347405/09/07 77 05/09/11سعيد الزاهري 04869Sمزدوجامسكروض

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: تارودانتم.م السعديين 1549297202/09/09 77 02/09/09حنان فرخاس 10618Rمزدوجتغجيجت

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: تارودانتم.م أدوز 1549759101/01/10 77 01/01/10المالكي احمد 20466V)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م تصدرت 1157109116/09/99 76 06/09/17إلتحاق بالزوجةإسماعيل الشارف 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.المـام الشافعــيإقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمر

وتنان
1180588706/09/00 76 02/09/15إلتحاق بالزوجةخالد ناب 04873

W

مزدوجالدراركة

إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون 1404935105/09/07 76 02/09/09إلتحاق بالزوجحنان واجاجي 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم.أولد يحيىإقليم: تارودانتم.م عمر الخيام 1156083116/09/99 75 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسن اخراز 20775F)مزدوجأيت ايعزة )البلدية
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إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م المنابهة 1157000116/09/99 75 06/09/17إلتحاق بالزوجةم امعيوض 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م السراحنة

أرازان

إقليم: تارودانت 14018271006/09/06 75 01/10/11جمال الد ين السليلي 17766Kمزدوجارزان

إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 1405125205/09/07 75 30/09/09إلتحاق بالزوجةاصواب  عمر 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م الجاحظ

باها
1405198505/09/07 75 05/09/09بوحمادي حكيم 05167Rمزدوجأيت عميرة

إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 1407512205/09/08 75 05/09/08إلتحاق بالزوجسميرة الشامل 08221Kمزدوجمولي عبد ا

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م تنوينان 1306062405/09/03 73 06/09/17لحسن بنحسين 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 1306645205/09/03 73 06/09/17الطراش ياسين 17555Fمزدوجالدير

عمالة: أكادير  إدا م.ادريس بن زكريإقليم: تارودانتم.م الواد الواعر

وتنان
1401550606/09/06 73 01/10/11إلتحاق بالزوجاسماء شعنون 26478E)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: اليوسفيةالنورإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت 1406545105/09/08 73 05/09/11فاطمة بوازكرن 25800Tمزدوجلخوالقة

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م السعديين

ملول
1405149105/09/07 72 02/09/10إلتحاق بالزوجةياسين بيي 05082Yمزدوجتمسية

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 1400948107/09/05 71 03/09/12منير ساقي 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م النعيمة 1263746104/09/02 70 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم امزال 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم. رابعة العدوية 1264972104/09/02 70 تبادلبوراية حنان 02/09/15 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 1267785304/09/02 70 06/09/17إلتحاق بالزوجةلعشيري م 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

باها
1401512706/09/06 70 02/09/14سعدية  أجكان 05177Bمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم.م الغديرإقليم: تارودانتم.م المصامدة 55879416/09/94 69 03/09/13مصطفى أيت علي 17748Rمزدوجأيت ايكاس

إقليم: تارودانتم .م البورةإقليم: تارودانتم.م البعارير 1235836106/09/01 69 06/09/17إلتحاق بالزوجةسفيان اشبي 17308M)مزدوجتارودانت )البلدية
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إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 1367118407/09/04 69 04/09/12اسياخ عزيز 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م الجاحظ

باها
1405090405/09/07 69 05/09/11ابراهيم ايت احساين 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض 1548985102/09/09 69 20/09/11عبدالمجيد بربيش 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

إقليم: تيزنيتم.م لل مريم مركزية الزاويتإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 1681050401/03/11 69 01/03/11جمعة شراهيم 16980Fمزدوجسيدي أحمد أو موسى

إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 1174007106/09/00 68 02/09/09إلتحاق بالزوجةأيت سعيد حسان 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م البعارير 1269321104/09/02 68 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسن صابيري 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان

مولي رشيد
1406885105/09/08 67 21/10/09الفاتحي يعيش 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م كطيوة 1407606405/09/08 67 02/09/10ميلودة الزاوية 17614Vمزدوجلمهادي

إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م الزلقة 1549001202/09/09 67 02/09/09إلتحاق بالزوجلخوش رشيدة 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

إقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: تارودانتم.م الجاحظ 1549440102/09/09 67 02/09/09علي أشقير 23595

W

مزدوجبوجدور )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: تارودانتم.م الفرابي

ملول
1549453902/09/09 67 02/09/09إلتحاق بالزوجمينة أصفار 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيلإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 1307211105/09/03 66 07/09/17إلتحاق بالزوجحديجة   قميل 18667P)مزدوجالكردان )البلدية

إقليم: تارودانتم.م النوايلإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 1307789705/09/03 65 06/09/17إلتحاق بالزوجةمظهر سعيد 17626Hمزدوجاحمر  لكللشة

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م الفرابي

باها
1549970701/01/10 65 03/09/12سمية بنيخلف 20555Sمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م. الشاطئإقليم: تارودانتم.م وادي سوس

وتنان
1235041406/09/01 64 02/09/15إلتحاق بالزوجةسمير بربو 04849Vمزدوجأورير

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م بطلجان 1406889205/09/08 63 05/09/10إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الكاطي 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

عمالة: أكادير  إدا م.م دار بـوبكـرإقليم: تارودانتم.م المغرب العربي

وتنان
737977316/09/93 62 02/09/10إلتحاق بالزوجةاشرامي عصام 04876Zمزدوجالدراركة

805



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية صلح إقليم: تارودانت         م.م يناير11

الدين اليوبي

إقليم: العيون 740825116/09/93 61 06/09/11رشيد بلج 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة

ملول
1308014205/09/03 61 02/09/10إلتحاق بالزوجةنايت ابل يونس 19133

W

مزدوجأيت ملول )البلدية(

إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 1368117107/09/04 61 07/09/17إلتحاق بالزوجةعاصم عبد الواحد 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م ادغيغ

باها
1407033405/09/08 61 05/09/11كمنوز احمد 05193Uمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: تارودانتم.م بني مرين

باها
1548995102/09/09 61 20/09/11إلتحاق بالزوجبالخراز خديجة 05137Hمزدوجواد الصفا

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م علل بن عبد ا 1549000102/09/09 61 06/09/11إلتحاق بالزوجبن الطالب نادية 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م الملث 1579964502/09/10 61 02/09/10إلتحاق بالزوجنزهة بحدان 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: ميدلتمدرسة ملويةإقليم: تارودانتم.م تمرووت 1580766102/09/10 61 02/09/10إلتحاق بالزوجليلى غازي 11603L)مزدوجميدلت )البلدية

إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض 1581514102/09/10 61 03/09/12 خالد ا سبيسي 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م الفردوس 1583734405/09/11 61 05/09/11 هشام المعطاوي 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: شتوكة آيت م. طارق بن زيادإقليم: تارودانتم.م الترمدي

باها
1584512705/09/11 61 05/09/11حميد موزاكي 05126

W

مزدوجأيت باها )البلدية(

إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 1585007905/09/11 61 05/09/11عبد العالي الزراري 17614Vمزدوجلمهادي

إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 1580156102/09/10 59 02/09/10بوقال الحسن 17804Bمزدوجلمهارة

إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 1581629102/09/10 59 02/09/10نجاة الزهراوي 17555Fمزدوجالدير

م.م الجبل الخضر مركزية إقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص

مستي

إقليم: سيدي افني 1581825402/09/10 59 02/09/10موسى  بل 16718

W

مزدوجمستي

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م ادغيغ

باها
1585204401/03/11 59 01/03/11دوصالي جميلة 05197Yمزدوجامي مقورن

م.م الحسين بن بيروك بن إقليم: تارودانت م.م تمغاط

عبل مركزية دار الربعاء

إقليم: تيزنيت 1585407301/03/11 59 01/03/11زاكي عبدالرحمان 16913Hمزدوجانزي

806



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتم.م تصدرت

ملول
1268748304/09/02 58 02/09/15إلتحاق بالزوجةالمداني انخيلي 20153Eمزدوجتمسية

إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م التقدم 1406877105/09/08 58 02/09/14عبد المنعم العمراني 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م بويحي 1551387801/01/10 58 02/09/14عبد الكبير زريكو 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 1399026107/09/05 57 06/09/17إلتحاق بالزوجةعماد علواش 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

إقليم: تارودانتم.م علل بن عبد اإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 1579804102/09/10 57 02/09/13ايت مبارك ابراهيم 17796Tمزدوجتينزرت

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: تارودانتم.م ادريس الول

الهيثم

إقليم: بوجدور 1580814102/09/10 57 02/09/13هامل الحسن 25048A)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 1582073302/09/10 57 03/09/13الساحلي م 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: تارودانتم.م النوايلإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 1405212105/09/07 56 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم بوتوادي 17626Hمزدوجاحمر  لكللشة

إقليم: تارودانتم.أولد يحيىإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 1400032207/09/05 55 06/09/17إلتحاق بالزوجةخالد القهوي 20775F)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
1579866402/09/10 54 02/09/14وليد أمجوض 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م تهل 1581384602/09/10 54 02/09/14ا و صكا ا حمد 17555Fمزدوجالدير

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م واحليبا 1582049102/09/10 54 02/09/14مصطفى الغيلني 17620Bمزدوجإد او مومن

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارإقليم: تارودانتم.م القدس

وتنان
1263674504/09/02 53 02/09/14إلتحاق بالزوجةمنتصر أليحي 04877Aمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م القاديسية

باها
1582978505/09/11 53 03/09/13احمد بهل 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثيإقليم: تارودانتم.م كطيوة 1583252705/09/11 53 05/09/13يونس بوطاس 17718Hمزدوجتزمورت

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م الدارسة

باها
1584653805/09/11 53 03/09/13خديجة اوجبور 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 1681079905/09/11 53 03/09/13عبدالغني دويش 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري
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م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: تارودانتم.م إشكاجن

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1681947304/09/12 53 04/09/12ازمال خدوج 04971Cمزدوجتاغزوت

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

م.م الحنصالي مركزية إقليم: تارودانت

اكورين ايت علي

إقليم: سيدي افني 1682238404/09/12 53 04/09/12مريم بودبوش 16999Bمزدوجسيدي مبارك

إقليم: العيونمركزية الدشيرةإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 1682702104/09/12 53 04/09/12عبد العزيز البوهي 06454Pمزدوجالدشيرة

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: تارودانت م.م تمغاط

علي بوزيد

إقليم: سيدي افني 1682713204/09/12 53 04/09/12الشكر مبارك 16815Bمزدوجتيوغزة

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: تارودانتم.م إشكاجن

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1682931304/09/12 53 04/09/12المغير حسناء 04971Cمزدوجتاغزوت

م.م سيدي سعيد إقليم: تارودانتم.م بني مرين

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1683061204/09/12 53 04/09/12اللولي م 04968Zمزدوجتاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

باها
1683388804/09/12 53 04/09/12هاروش   غزلن 25589Nمزدوجأيت عميرة

م.م الحسين بن بيروك بن إقليم: تارودانتم.م إبن سينا

عبل مركزية دار الربعاء

إقليم: تيزنيت 1683510230/12/12 53 30/12/12عبد ا جنخار 16913Hمزدوجانزي

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

وتنان
1683950804/09/12 53 04/09/12حنان مساعف 04914Rمزدوجايموزار

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد

باها
1684401604/09/12 53 04/09/12خديجة التناني 25589Nمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م بدرإقليم: تارودانتم.م الزيتون

ملول
1405105405/09/07 52 02/09/16إلتحاق بالزوجالمنوس زينب 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

ملول
1406876105/09/08 52 04/09/12إلتحاق بالزوجةالعقيلي م 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارإقليم: تارودانت م.م 6نونبر

وتنان
1548764202/09/09 52 06/09/13إلتحاق بالزوجوالخش فاطمة 04877Aمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

باها
1583163105/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجلطيفة بوشرفا 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 1583255105/09/11 52 05/09/11إلتحاق بالزوجمينة بتكول 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 1406311105/09/08 51 15/09/15إلتحاق بالزوجامنفور  رحمة 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: تارودانتم.م المام البخاري

الحجري

إقليم: العيون 1579817102/09/10 51 04/09/12أجاف الحسين 06443C)مزدوجالعيون )البلدية
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م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

أرازان

إقليم: تارودانت 1581880102/09/10 51 04/09/12فوزية بو العضام 17766Kمزدوجارزان

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 1582610905/09/11 51 05/09/11عبد  اللطيف  عمارة 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 1583931805/09/11 51 05/09/11كومية لطيفة 17555Fمزدوجالدير

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
1584387205/09/11 51                         

سعيد لوسادي

05/09/11 05244Zمزدوجأيت ميلك

إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 1584864705/09/11 51 05/09/11سكراتي ادريس 17751Uمزدوجأولد عيسى

إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الرياضإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 1680826501/01/12 51 01/01/12فوزية  ايت العبد 17731Xمزدوجتيوت

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1266953204/09/02 50 02/09/14حافظ عبد الجليل 04931Jمزدوجاضمين

إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 14064961005/09/08 50 02/09/14بيصاعن عبد ا 17555Fمزدوجالدير

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 1584429205/09/11 50 02/09/14ابراهيم مقبول 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م إمغيض 1680894101/01/12 50 02/09/14رشيد اسكرى 18105Dمزدوجاساكي

إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م الدارسة 1681217401/01/12 50 02/09/14الحبيب السالمي 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م الطالعة 1550093101/01/10 49 06/09/17الحسين شكري 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارإقليم: تارودانتم.م الشليوات

وتنان
1580419502/09/10 49 19/11/13إلتحاق بالزوججميلة البناجي 04877Aمزدوجالدراركة

إقليم: تارودانتم.أولد يحيىإقليم: تارودانتم.م النهضة 1580880202/09/10 49 03/09/13إلتحاق بالزوجاد احمد حنان 20775F)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

إقليم: تارودانتم. رابعة العدويةإقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراء 334195616/09/88 48 تبادلم جوهري 02/09/10 17275B)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابن تومرتإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي

ملول
1580153702/09/10 48 03/09/13إلتحاق بالزوجفتيحة بوجداع 05073N)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

باها
15801541002/09/10 48 02/09/16البشير بجديد 25031Gمزدوجأيت عميرة
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عمالة: أكادير  إدا م.م الفــردوس-الفردوسإقليم: تارودانتم.م المهارة

وتنان
1580552402/09/10 48 03/09/13إلتحاق بالزوجالمصروحي مغنية 24203Gمزدوجالدراركة

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

زيد

إقليم: العيون 1580762102/09/10 48 02/09/16عبدالرزاق غاني 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابن تومرتإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

ملول
1581295102/09/10 48 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم وعبو 05073N)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م النهضة 1405207605/09/07 47 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوستا يونس 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكإقليم: تارودانتم.م تجكالت

وتنان
1579794202/09/10 47 04/09/12إلتحاق بالزوجةايت هامر هشام 04887Lمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

باها
1580666702/09/10 47 03/09/13االيوسفي عبد العزيز 25589Nمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

باها
15808831002/09/10 47 02/09/13الداودي م 25031Gمزدوجأيت عميرة

م.ج تارسواط مركزية إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

تارسواط

إقليم: تيزنيت 1580995202/09/10 47 02/09/12ادريس خلود 16851Rمزدوجتارسوات

إقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية ادايإقليم: تارودانتم.م إبن سينا 1584169105/09/11 47 02/09/15رضوان قدا 16716U)مزدوجتافراوت )البلدية

م.م عبد الجليل القباج إقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

مركزية تكنسا

إقليم: سيدي افني 1584456505/09/11 47 02/09/15الحسين مروان 17027Gمزدوجأيت الرخا

إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: تارودانتم.م تهل 1584730305/09/11 47 02/09/15عبد الكريم الرزكيني 20071R سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م الدخيلة

باها
15483331002/12/08 46 02/09/16الزهرة بوسعيد 05193Uمزدوجامي مقورن

إقليم: تارودانت م.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م الشواطات 1548762102/09/09 46 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة شعيبي 17518Rمزدوجاسن

إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م البعارير 1584419205/09/11 46 03/09/13إلتحاق بالزوجفتيحة ماما 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

ملول
1681055401/01/12 46 02/09/14إلتحاق بالزوجةالطاهر شفراوي 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م  م بن الحسين مركزية إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس

اسك

إقليم: سيدي افني 1682167904/09/12 46 02/09/14م بن صالح 16821Hمزدوجتيوغزة

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م الهوزالي

باها
1683077104/09/12 46 02/09/14احمد العماري 25031Gمزدوجأيت عميرة
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إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م اليرموك 1683317204/09/12 46 02/09/14احمد حافظ 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م الفرابي

باها
1684237604/09/12 46 02/09/14حسن الركيني 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي

ملول
1406501705/09/08 45 15/09/17إلتحاق بالزوجبوعشرة وفاء 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية ادايإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 1407187205/09/08 45 02/09/13م خلود 16716U)مزدوجتافراوت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

وتنان
1716686503/09/13 45 03/09/13ابو عباس فاطمة 04914Rمزدوجايموزار

إقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطابإقليم: تارودانتم.م تاويالت 1716898303/09/13 45 03/09/13امشير الحسن 17877F)مزدوجأولوز )البلدية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: تارودانتم.م وامومن 1717478203/09/13 45 03/09/13شني ابراهيم 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: تارودانتم.م النوار

باها
1717703203/09/13 45 03/09/13رشيدة البركاوي 05246Bمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: تارودانتم.م سيدي حمو الطالب

باها
1717970203/09/13 45 03/09/13العبدولي فاطمة 05246Bمزدوجأيت ميلك

إقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية ادايإقليم: تارودانتم.م الدوساون 1718330703/09/13 45 03/09/13هشام ابعقيلن 16716U)مزدوجتافراوت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انوالإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير

تمارة
1718823303/09/13 45 03/09/13امساعد كوثر 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1718904103/09/13 45 03/09/13نعيمة ودرا 16952Aمزدوجتيزغران

إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تارودانتم.م الموحدين 1582231602/09/10 44 02/09/14نادية مساعد 12851Tمزدوجأيت واسيف

إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م تامسولت 1584841105/09/11 44 03/09/13إلتحاق بالزوجةسرحان  لحسن 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: تارودانتم.م الزيتون

باها
1173592206/09/00 43 06/09/17إلتحاق بالزوجةشاكري موحى 05161Jمزدوجسيدي بيبي

إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 1581961102/09/10 43 02/09/15إلتحاق بالزوجالباز عتيقة 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م اورير 1584065805/09/11 43 03/09/13عثمان حول 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر
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جماعة التعيين

إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 1680857101/01/12 43 03/09/13عائشة ايت الطالب 17751Uمزدوجأولد عيسى

إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 1681607604/09/12 43 04/09/12لحسين ابرقاوي 16921Sمزدوجتيغمي

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: تارودانتم.م إبن سينا

باها
1681647304/09/12 43 04/09/12م عدي 05186Lمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: سيدي افنيم.م الزدهار مركزية كرامةإقليم: تارودانتم.م تكموت 1681909104/09/12 43 04/09/12أصناو لحسن 17070Dمزدوجتيغيرت

إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 1681976204/09/12 43 04/09/12بعل عبد العزيز 17758Bمزدوجاكلي

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

إقليم: كلميمم م حمادي المرابطيإقليم: تارودانت 1682112104/09/12 43 04/09/12محسن بنموسى 10601Xمزدوجافركات

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م تحشمومت

باها
1682320304/09/12 43 04/09/15عبد الرحيم بؤدي 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير

باها
1682370204/09/12 43 04/09/12عبد الباسط بزمان 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسيإقليم: تارودانتم.م تاويالت 1682727104/09/12 43 04/09/12م فاضل الفغري 24878R)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م أكلكال 1682911404/09/12 43 04/09/12غزلن المرساوي 17758Bمزدوجاكلي

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م تجكالت 1683156804/09/12 43 04/09/12كبيرة الصافي 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م الفرابي

باها
1683440604/09/12 43 02/09/15ايد  همو   سعيد 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م أكلكال 1683448104/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة ادالقائد 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م تمرووت

باها
1683782104/09/12 43 04/09/12حنان معاوت 05174Yمزدوجأيت عميرة

عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: تارودانتم.م الدوساون 1684083104/09/12 43 04/09/12امينة اوبل 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام إقليم: تارودانتم.م أكلكال

البخاري

إقليم: كلميم 1684288204/09/12 43 04/09/12إلتحاق بالزوجعائشة صاليحي 10587Gمزدوجتغجيجت

إقليم: تارودانتم.م تنوينانإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 16844261004/09/12 43 04/09/12سكينة تكني 17721Lمزدوجتزمورت
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ت.التعيين 
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إقليم: تارودانتم.م الواد الواعرإقليم: تارودانتم.م السراحنة 1405718820/02/08 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةم انجار 17631Nمزدوجاحمر  لكللشة

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانت 1406495905/09/08 42 04/09/16عماد بيروكي 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م الطالعة 1582666105/09/11 42 03/09/14إلتحاق بالزوجلطيفة ادريوش 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: تارودانتم.م اولد همادإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 1584878105/09/11 42 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الله سطيلي 17525Yمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

باها
1581360802/09/10 41 02/09/15هشام اولمسكر 05177Bمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م النبعاث 1583663105/09/11 41 02/09/14إلتحاق بالزوجةالغرابي خالد 17536Kمزدوجلكفيفات

إقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمرإقليم: تارودانتم.م البعارير 1584064105/09/11 41 02/09/14إلتحاق بالزوجحفيظة هجهوج 17529Cمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

باها
1585333101/03/11 41 05/09/15الحسين لحمايد 05178Cمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 16839931004/09/12 41 04/09/12حليمة نيتطويل 17743Kمزدوجأيت ايكاس

عمالة: إنزكان ايت م بئر انزرانإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

ملول
1581419202/09/10 40 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة رحلني 23787E)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: تارودانتم.م السراحنةإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 1584136105/09/11 40 02/09/14جعيد م 17759Cمزدوجاكلي

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون

باها
1584510105/09/11 40 02/09/14إلتحاق بالزوجةالحسن متوكل 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م الفرابي

باها
1682091604/09/12 40 06/09/16م بن عبل 05179Dمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م تهل 1682301704/09/12 40                                   

عبد الرحيم بوليد

02/09/16 17550Aمزدوجالدير

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 1682499104/09/12 40 02/09/16م دناني 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: تارودانتم.م تنوينانإقليم: تارودانتم.م كطيوة 1682551304/09/12 40 02/09/16طارق الشاوي 17721Lمزدوجتزمورت

إقليم: سيدي افنيم.م ابن يونس مركزية اداروإقليم: تارودانتم.م الوئام 1683442104/09/12 40 02/09/16إد صالح رشيد 17020Zمزدوجسيدي حساين أو علي
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إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 1683996106/01/13 40 02/09/16عبدالحكيم نايت يحيى 17791Mمزدوجادا وكيلل

إقليم: تارودانتم.م القدسإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 1582140102/09/10 39 02/09/16إلتحاق بالزوججميلة جندير 17509Fمزدوجسيدي بوموسى

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م الجاحظ 1582736805/09/11 39 03/09/13ابراهيم ايت الفقير 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: تارودانتم.م المام مسلم

باها
1716691103/09/13 39 02/09/15ابو الهادي م 05304Pمزدوجتسكدلت

م.م ابن بسام مركزية إقليم: تارودانتم.م تدناس

تطروست

إقليم: سيدي افني 1717317303/09/13 39 06/09/15بوجدي الحسين 16998Aمزدوجسيدي مبارك

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م واحليبا 1718348103/09/13 39 02/09/15اد مبارك م 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: طاطاالعتيقإقليم: تارودانتم.م الشليوات 1263354104/09/02 38 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسن عدي 16075Xمزدوجتيسينت

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي

ملول
1407321405/09/08 38 02/09/15إلتحاق بالزوجةمزود عبد الرحيم 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: تارودانتم.م ابن عبادإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 15802391002/09/10 38 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة شارا 17739Fمزدوجأيت ايكاس

إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب 1582170702/09/10 38 02/09/16عبد الجليل كورون 17761Eمزدوجاكلي

إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبيإقليم: تارودانتم.م أعرابن 1719643202/09/14 38 02/09/14سميرة أبوعلي 10595Rمزدوجاداي

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م أعرابن

باها
1719652302/09/14 38 02/09/14مصطفى ابو محند 05178Cمزدوجأيت عميرة

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1720190202/09/14 38 02/09/14الطيب بونكة 04971Cمزدوجتاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تارودانتم.م الزبير ابن العوام

باها
1720311702/09/14 38 02/09/14خديجة الشليح 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانت

باها
1720362602/09/14 38 02/09/14فريدة ضافر 20555Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: تارودانتم.م وامومن 1720409602/09/14 38 02/09/14عبد الجليل العباسي 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1720588302/09/14 38 02/09/14الحمري ليلى 04971Cمزدوجتاغزوت
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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عمالة: أكادير  إدا م.م عين أفرى-عين أفرىإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

وتنان
1720629402/09/14 38 02/09/14حليمة الجوهري 04977Jمزدوجامسوان

عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيإقليم: تارودانتم.م أعرابن 1720727302/09/14 38 02/09/14صالح العثماني 15282Kمزدوجسيدي اليمني

إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد اإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 1720958102/09/14 38 02/09/14حفيظة هبادي 06452Mمزدوجاخفنير

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 1721220202/09/14 38 02/09/14يونس الخماعي 17799

W

مزدوجلمهارة

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: تارودانتم.م إمغيض

وتنان
17214381002/09/14 38 02/09/14رقية ميران 04897Xمزدوجاقصري

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

عمالة: أكادير  إدا م.م الساقية الحمراء-إنـرارنإقليم: تارودانت

وتنان
1721581902/09/14 38 02/09/14لوبنة أبلعيد 18747Bمزدوجاقصري

إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تارودانتم.م تاويالت 1721631902/09/14 38 02/09/14الخوت حسن 12958Jمزدوجواكليم

إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م اليرموك 1681696704/09/12 37 02/09/14إلتحاق بالزوجةأيت البعلك عزيز 17536Kمزدوجلكفيفات

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م الطالعة 1682327604/09/12 37 06/09/17عبد الهادي بوراية 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م شوقي

باها
1682848204/09/12 37 02/09/15عادل  الجسمي 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: تارودانتم.م بويحي

وتنان
1236148106/09/01 36 06/09/17الفاتحي م 04897Xمزدوجاقصري

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور

باها
1581550402/09/10 36 02/09/14رشيد سليماني 05304Pمزدوجتسكدلت

إقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثيإقليم: تارودانتم.م السعديين 1681677404/09/12 36 02/09/14الهبولي ابراهيم 17718Hمزدوجتزمورت

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن

ملول
16820341004/09/12 36 03/09/14إلتحاق بالزوجةبسام مبارك 05080

W

مزدوجالقليعة )البلدية(

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م تامسولت 1684161704/09/12 36 02/09/14عبد العالي اوتلت 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م الموحدين 1716794703/09/13 36 02/09/16عمر ايت حامد 17797Uمزدوجتينزرت

إقليم: تارودانتم.م القدسإقليم: تارودانتم.م انفكن 1717054103/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجبخاتي رقية 17509Fمزدوجسيدي بوموسى
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م الزلقة

باها
1717165103/09/13 36 02/09/16عبد ا بن دادا 05316C سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع 1718786303/09/13 36 05/09/16رضوان معطسم 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: تارودانتم.م الفاق

ادبيفنشكير

إقليم: سيدي افني 1580503102/09/10 35 06/09/17أحمد الجداوي 17013Sمزدوجسيدي حساين أو علي

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 1581729602/09/10 35 06/09/17ايت الفقيه ادريس 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 17167561003/09/13 35 03/09/13اكزيرخديجة 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 1716793903/09/13 35 03/09/13ايت النمر سعاد 17804Bمزدوجلمهارة

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر

ملول
1717324703/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجبوقداير  مليكة 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: سيدي افنيم.م الزدهار مركزية كرامةإقليم: تارودانتم.م إبن سينا 1718283203/09/13 35 02/09/15هاتور ابراهيم 17070Dمزدوجتيغيرت

م.م الشاطئ مركزية إقليم: تارودانتم.م سيروا

ادبوشني

إقليم: سيدي افني 1718354103/09/13 35 03/09/13م ادوكريم 16836Zمزدوجمير لفت

عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 1718370403/09/13 35 03/09/15اللهو م 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي 1718379103/09/13 35 03/09/13هند اصلح 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 1718622103/09/13 35 02/09/14إلتحاق بالزوجنجية الطرش 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م أضار

باها
1718772903/09/13 35 03/09/13محاين عماد 05255Lمزدوجأيت ميلك

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م إشكاجن 1718970103/09/13 35 02/09/15م احدوش 17620Bمزدوجإد او مومن

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودإقليم: تارودانتم.م إبن حزم

وتنان
1582877505/09/11 34 06/09/16نعيمة أمزيل 04860Gمزدوجامسكروض

إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 1583387205/09/11 34 02/09/16دوماني رحمة 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: تارودانتم.م إبن حزم

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1683632304/09/12 34 02/09/15إلتحاق بالزوجةرضى كوماص 05081Xمزدوجتمسية
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م ادريس الول

باها
1681636804/09/12 33 02/09/15أشوور ابراهيم 05255Lمزدوجأيت ميلك

م.م الجبل الخضر فرعية إقليم: تارودانتم.م تجكالت

احندارن

إقليم: سيدي افني 1681656104/09/12 33 02/09/15سعيد عفيف 16722Aمزدوجمستي

إقليم: طاطاتمدولتإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل 1681728504/09/12 33 03/09/15ايت  المدني  م 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك
مزدوج

م.م العرعار مركزية إقليم: تارودانتم.م اورير

تيورضوين

إقليم: سيدي افني 1681903404/09/12 33 02/09/15ارجدال اسماعيل 17043Zمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
1682024804/09/12 33 02/09/15باني عبدا 05249Eمزدوجأيت ميلك

م.م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تارودانتم.م تجكالت

تهرموشت

إقليم: سيدي افني 1682377104/09/12 33 02/09/15مبارك بريهد 16730Jمزدوجاسبوية

إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: تارودانتم.م كطيوة 1682612104/09/12 33 02/09/15إلتحاق بالزوجةجواد العملي 17611Sمزدوجلمهادي

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م المهارة 1717492103/09/13 33 02/09/14إلتحاق بالزوجنزهة شباني 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: تارودانتم.م الدخيلةإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 1718853903/09/13 33 06/09/17جعفر ناجي 17559Kمزدوجالدير

م.ج تارسواط مركزية إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

تارسواط

إقليم: تيزنيت 1718863503/09/13 33 ناصري سيدي عبد 

السلم

06/09/17 16851Rمزدوجتارسوات

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م الملث

باها
1580929802/09/10 32 25/01/17جواد الحسن 05255Lمزدوجأيت ميلك

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: تارودانتم.م البعارير

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1681596604/09/12 32 02/09/16إلتحاق بالزوجعبور أسماء 05081Xمزدوجتمسية

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م اليرموك 1681687204/09/12 32 02/09/14عيبي خالد 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: تارودانتم.م الملث

باها
1719759502/09/14 32 02/09/16أقباب عمر 05251Gمزدوجأيت ميلك

إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: تارودانتم.م إشكاجن 1719940102/09/14 32 02/09/16حسن بيروك 03107Bمزدوجكماسة

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس

باها
1720046802/09/14 32 05/09/16عبد الناصر  بنشمار 05246Bمزدوجأيت ميلك

إقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثيإقليم: تارودانتم.م م الشيخ 1720557302/09/14 32 02/09/16طارق الكريداني 17718Hمزدوجتزمورت
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: تارودانتم.م إكيسل 1720574202/09/14 32 02/09/16يوسف الحافر 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون 1720788202/09/14 32 02/09/16عز الدين  العورشي 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثيإقليم: تارودانتم.م الزعفران 1721090202/09/14 32 02/09/16احمد ادا بلعيد 17718Hمزدوجتزمورت

إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م تمرووت 1721162902/09/14 32 02/09/16قيبوشي عبد الرزاق 17550Aمزدوجالدير

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م ايت السايح

وتنان
1721548802/09/14 32 02/09/16الطيب أنزي 05003Mمزدوجتامري

إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: تارودانتم.م انمر 1721637602/09/14 32 02/09/16ابراهيم امرو 16027Vمزدوجايسافن

إقليم: تارودانتم.م الغديرإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 1721693302/09/14 32 02/09/16رشيد رياظ 17748Rمزدوجأيت ايكاس

م/م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1406437905/09/08 31 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم بن عبيل 05087Dمزدوجتمسية

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: تارودانتم.م العويسات

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1583137605/09/11 31 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسن بوعدي 05081Xمزدوجتمسية

إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 1583218105/09/11 31 06/09/17إلتحاق بالزوجبوالزهار سميرة 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

إقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربيةإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع 1680865901/01/12 31 05/09/15المناني مولي م 17634Sمزدوجتملوكت

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م اليرموك 1681287301/01/12 31 02/09/15حموادعلي اسعيد 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم.م القدسإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 1681618204/09/12 31 02/09/16إلتحاق بالزوجةمصطفى أبوكير 17509Fمزدوجسيدي بوموسى

عمالة: إنزكان ايت م/م الركان مركزية الدياباتإقليم: تارودانتم.م تصدرت

ملول
1683320604/09/12 31 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم حافظي 05093Kمزدوجاولد دحو

عمالة: إنزكان ايت م المنارإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

ملول
16842231004/09/12 31 02/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة ركيك 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م القدسإقليم: تارودانتم.م تصدرت 16842801004/09/12 31 02/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة ساكط 17509Fمزدوجسيدي بوموسى

م.م المرابطين مركزية إقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

تعنديت

إقليم: سيدي افني 1717547203/09/13 31 02/09/15بوبكر دقيق 16831Uمزدوجمير لفت
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: تارودانتم.م الفردوس

وتنان
1751792602/09/15 31 02/09/15 مليكة عابـد 05005Pمزدوجتامري

إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: تارودانتم.م تناراشت 1751806102/09/15 31 02/09/15م عبا 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: تارودانتم.م أعرابن

وتنان
1751821502/09/15 31 02/09/15هند عبدالجليل 04986Uمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

باها
1751830802/09/15 31 02/09/15الحسين  ابيضار 05284Tمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: تارودانتم.م إكيسل

باها
1751849902/09/15 31 02/09/15حسناء ابوالجهد 05279Mمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م.ج تسكدلتإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر

باها
1751883802/09/15 31 02/09/15اكمارات البتول 05291Aمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

باها
1751886502/09/15 31 02/09/15اكرام زهرة 05279Mمزدوجأيت وادريم

م.م الدارسة مركزية إقليم: تارودانتم.م إكيسل

الدوكادير

إقليم: تيزنيت 1751895102/09/15 31 02/09/15نادية احربيل 16898Sمزدوجأيت وافقا

إقليم: إفرانأيت حمو الحجاجإقليم: تارودانتم.م النوار 1751899102/09/15 31 02/09/15فاطمةأيت عبد ا 10695Zمزدوجضاية عوا

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير

باها
1751973102/09/15 31 02/09/15فا طمة ايت تزكزاوين 05272Eمزدوجهللة

إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 1752112602/09/15 31 02/09/15ازرور رشيدة 11139Gمزدوجمولي بوسلهام

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: تارودانتم.م إرزي

وتنان
1752198402/09/15 31 02/09/15بلوي  فاطمة 04897Xمزدوجاقصري

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

باها
1752235402/09/15 31 02/09/15بنعدي لطيفة 05316C سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 1752282602/09/15 31 02/09/15م بنسي 17480Zمزدوجبيكودين

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: تارودانتم.م الينبوع

تمارة
17523781102/09/15 31 02/09/15سميرة بوركعة 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

تمارة
17524131202/09/15 31 02/09/15حورية بريك 01361Dمزدوجأم عزة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

ابراهيم

عمالة: سل 17524581002/09/15 31 02/09/15نورة شقرون 01253Lمزدوجعامر
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباإقليم: تارودانتم.م الينبوع

وتنان
1752478902/09/15 31 02/09/15فاطمة الزهراء شوقر 04981Nمزدوجامسوان

إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م ابن العربي 1752492402/09/15 31 02/09/15خديجة الذهبي 11043Cمزدوجعرباوة

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: تارودانتم.م البوصيري

تمارة
17526021102/09/15 31 فاطمة الزهراء 

العثماني

02/09/15 01361Dمزدوجأم عزة

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

م.م سيدي  إقليم: تارودانت

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1752609902/09/15 31 02/09/15خديجة العزاوي 04993Bمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانتم.م الزهور

باها
1752674802/09/15 31 02/09/15السعدية الحاضوفي 05314A سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: الجديدةم/م أولد زيدإقليم: تارودانتم.م تدارت 1752707102/09/15 31 02/09/15خديجة الحسيني 08498L أولد سيدي علي بن

يوسف
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
1752724802/09/15 31 02/09/15الجيد ابراهيم 05311X سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

تمارة
1752765502/09/15 31 02/09/15بشرى المرزوقي 01361Dمزدوجأم عزة

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م أعرابن

باها
1752786702/09/15 31 02/09/15فاطمة المودن 05316C سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م تونيرت

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1752821702/09/15 31 02/09/15 زينب  اليازيغي 04928Fمزدوجاضمين

إقليم: خنيفرةامغاسإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 1752951202/09/15 31 02/09/15مريمة  فرنان 11830Hمزدوجالحمام

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تارودانتم.م ابن العربي

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1752983902/09/15 31 02/09/15 حنان كوادريم 16952Aمزدوجتيزغران

إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: تارودانتم.م أدوز 1752985202/09/15 31 02/09/15عائشة كجان 10320Sمزدوجايذا وعزا

م.م القادسية مركزية امي إقليم: تارودانتم.م أدوز

اكني

إقليم: سيدي افني 1752994302/09/15 31 02/09/15مليكة كفران 16758Pمزدوجاثنين املو

م.م  يعقوب المنصور إقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

مركزية ادوعراب

إقليم: سيدي افني 1753091502/09/15 31 02/09/15عبد الحميد اد بلحاج 17012Rمزدوجسيدي حساين أو علي

عمالة: أكادير  إدا م.م آيت تامرـ التامريإقليم: تارودانتم.م أسكاون

وتنان
1753105402/09/15 31 02/09/15ادالرايس نعيمة 26138Kمزدوجتامري

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير

تمارة
1753135202/09/15 31 02/09/15نا دية  جفر 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير
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نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: تارودانتم.م تازولت 1753193102/09/15 31 02/09/15قرماجي زينب 08133Pمزدوجلغديرة

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: تارودانت 17532101102/09/15 31 02/09/15خديجة العضلي 13667Eمزدوجلمصابح

إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: تارودانت م.م تمغاط 1753223202/09/15 31 02/09/15بشرى خمريش 12057Eمزدوجالرواشد

إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 1753276502/09/15 31 02/09/15لبيض سميرة 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 1753313502/09/15 31 02/09/15لقصوري اسماء 10888Jمزدوجبنمنصور

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة

وتنان
1753326302/09/15 31 02/09/15فاضمة لعسري 04914Rمزدوجايموزار

إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 1753368302/09/15 31 02/09/15احمد محفوظ 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعة عين المتنبيإقليم: تارودانتم.م انمر

الشق
1753377202/09/15 31 02/09/15زينب امعيزات 18161P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تارودانتم.م تسافين

الغزولي

عمالة: سل 17534511102/09/15 31 02/09/15بشرى موفراد 01259Tمزدوجعامر

إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديمإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 1753541102/09/15 31 02/09/15ابيكى عثمان 16771Dمزدوجتنكرفا

إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: تارودانتم.م تسافين 1753721102/09/15 31 02/09/15سميرة سامي 09104Vمزدوجانزالت لعظم

إقليم: الخميساتم الكاملإقليم: تارودانتم.م الزهور 1753786102/09/15 31 فاطمة الزهراء 

التاغي

02/09/15 11242Uمزدوجتيداس

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارةإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

البرنوصي
1753845602/09/15 31 02/09/15حسناء وهبي 20399X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م أفنسو

باها
1682018904/09/12 30 06/09/16إلتحاق بالزوجةبل عمر 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: سيدي افنيم.م المعري مركزية تغيرتإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 1682487504/09/12 30 02/09/16مصطفى دهباني 17062Vمزدوجتيغيرت

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: تارودانتم.م ادريس الول

عياض

إقليم: طانطان 1683468604/09/12 30 02/09/16م امقشى 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 1683787304/09/12 30 02/09/16مصطفى مديدي 17620Bمزدوجإد او مومن
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الختيار
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بالتبادل
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م تامسولت 1716784803/09/13 30 02/09/15إلتحاق بالزوجةعثمان ايت بنفق 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 1406263105/09/08 29 06/09/17إلتحاق بالزوجةايت بخليق م 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م المام البخاري

باها
1583541405/09/11 29 02/09/15م  الخليل 05259Rمزدوجأيت مزال

م.م حليمة السعدية إقليم: تارودانتم.م السعديين

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1585222809/12/11 29 02/09/15رشيد الغايش 04936Pمزدوجتدرارت

عمالة: إنزكان ايت م/م الركان مركزية الدياباتإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض

ملول
1681880704/09/12 29 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة انوار 05093Kمزدوجاولد دحو

إقليم: تارودانتم.العلويينإقليم: تارودانتم.م الوئام 1717279403/09/13 29 02/09/16إلتحاق بالزوجةالسعيد بوالدونيت 17279F)مزدوجالكردان )البلدية

إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 1718817903/09/13 29 02/09/15سعيد مصلي 17761Eمزدوجاكلي

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

ملول
1720833402/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجالسموأل نعيمة 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

الصوالح بن حمادي إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

المركزية

إقليم: الرحامنة 1721172102/09/14 29 05/09/17كربالي نور الدين 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

إقليم: سيدي افنيم.م ابن يونس مركزية اداروإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 1721180702/09/14 29 06/09/17الحسن قاسمي 17020Zمزدوجسيدي حساين أو علي

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م المام مسلم

باها
1721719502/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجالسعدية صابر 05157Eمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: تارودانتم.م تصدرت

ملول
1582028402/09/10 28 02/09/16إلتحاق بالزوجةالحسين الندي 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م الطالعة 1683310104/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهراء حديق 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م المهارة 1716786103/09/13 28 04/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة ايت بهو 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

البرنوصي
1719723102/09/14 28 02/09/14علي ايت الشريف 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م بني مرين 1720003102/09/14 28 04/09/14مليكة بالخراز 17799

W

مزدوجلمهارة

عمالة: أكادير  إدا م.م آيت تامرـ التامريإقليم: تارودانتم.م النوار

وتنان
1720783302/09/14 28 عبد الرحمان 

المجومط

02/09/14 26138Kمزدوجتامري
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إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 1720885202/09/14 28 04/09/14عبد اللطيف فني 16921Sمزدوجتيغمي

إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: تارودانتم.م توبقال 1721195602/09/14 28 02/09/14عبد العليم خليحمو 12205Rمزدوجلمعادنة

إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 1721658202/09/14 28 02/09/14الرفيق عبدالشكور 02217Jمزدوجالوادين

إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 1721902702/09/14 28 02/09/14يعقوبي لحسن 11642Dمزدوجأيت اسحاق

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

باها
1721905502/09/14 28 02/09/14زهرة يسين 05294Dمزدوجتسكدلت

م.م الهدى مركزية امي إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق

اوكني

إقليم: تيزنيت 1681946703/09/12 27 06/09/17عبد الرحمان أزكاك 16917Mمزدوجانزي

إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: تارودانتم.م إفيد 1682139304/09/12 27 02/09/15إلتحاق بالزوجبنجدي فتيحة 09052Nمزدوجأولد الكرن

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 1684167211/01/13 27 06/09/17أتممانت يوسف 17799

W

مزدوجلمهارة

عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 1720375202/09/14 27 02/09/15إلتحاق بالزوجالدويب لبنى 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: تطواناولد علي المنصورإقليم: تارودانتم.م الدارسة 1716697303/09/13 26 02/09/16ابراري عبدالرحيم 05581Rمزدوجأولد علي منصور

إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون 1716796103/09/13 26 02/09/16ايت حمو رشيد 17646Eمزدوجايمولس

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: تارودانتم.م الجهاد

وتنان
1718238303/09/13 26 02/09/15ابراهيم حامي 19738Dمزدوجاقصري

إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 1583374305/09/11 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد الدحوم 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 1680846701/01/12 25 06/09/17ابراهيم ايت اخراز 17799

W

مزدوجلمهارة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م ابن العربي

باها
17168701003/09/13 25 03/09/15أحمد العاربي 05259Rمزدوجأيت مزال

م.م المعتمد بن عباد مركزية إقليم: تارودانتم.م إحلوشن

ايت اعزا

إقليم: سيدي افني 1717575403/09/13 25 03/09/15ابراهيم ضليمي 16806Sمزدوجتيوغزة

إقليم: سيدي افنيم.م ابن يونس مركزية اداروإقليم: تارودانتم.م إمغيض 1718342603/09/13 25 02/09/15عبد اللطيف إد المقدم 17020Zمزدوجسيدي حساين أو علي

823



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م الحنصالي مركزية إقليم: تارودانتم.م الزعفران

اكورين ايت علي

إقليم: سيدي افني 1718347303/09/13 25 02/09/15علي اد حمان 16999Bمزدوجسيدي مبارك

م.م حليمة السعدية إقليم: تارودانتم.م السعديين

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1751953702/09/15 25 06/09/17ايت منصور اسماء 04936Pمزدوجتدرارت

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م إبن حزم

باها
1752004902/09/15 25 06/09/17امبارك العالم 05311X سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

م.ج سيدي عيسى مركزية إقليم: تارودانتم.م إبن حزم

ازربي

إقليم: تيزنيت 1752212402/09/15 25 06/09/17نوال بن الشيخ 16856

W

مزدوجتارسوات

المدرسة البتدائية م إقليم: تارودانتم.م الرزاكنة

الزرقطوني

إقليم: بوجدور 1752339102/09/15 25 06/09/17عبد العزيز بوحيا 22976Y)مزدوجبوجدور )البلدية

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م فلغوس

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1753188702/09/15 25 06/09/17فيزة الكنعاني 04993Bمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

وتنان
1753468102/09/15 25 06/09/17موساوي فاطمة 04982Pمزدوجامسوان

إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود 1406993505/09/08 24 02/09/16سعاد فكولي 15378P)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: طاطاتمدولتإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 1683415504/09/12 24 02/09/16عبد ا  هماد 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

باها
1719218303/09/13 24 06/09/17إلتحاق بالزوجهنية صويلح 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م.م آيت تامرـ التامريإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

وتنان
19108581001/01/17 24 06/09/16مريم اباطالب 26138Kمزدوجتامري

إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 1910902701/01/17 24 06/09/16ريم ادراز 02868Sمزدوجلمزوضية

إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 1910922801/01/17 24 06/09/16حميد أفقير 17797Uمزدوجتينزرت

إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 1910959301/01/17 24 ايت بن لحسن عبد 

اللطيف

06/09/16 18102Aمزدوجاساكي

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

موس

إقليم: تيزنيت 1910993501/01/17 24 06/09/16حنان ايت تلغالت 16963Mمزدوجأيت ايسافن

إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الرياضإقليم: تارودانتم.م تدناس 1911021701/01/17 24 06/09/16الموراري الحسين 17731Xمزدوجتيوت

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

بيفورنا

إقليم: سيدي افني 1911064101/01/17 24 06/09/16حفيظة امهوط 16812Yمزدوجتيوغزة
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إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد اإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 1911162401/01/17 24 06/09/16مباركة ابيه 06452Mمزدوجاخفنير

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: تارودانتم.م إكيسل 1911398301/01/17 24 06/09/16منى بورقرق 10618Rمزدوجتغجيجت

إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 1911666201/01/17 24 06/09/16الهام الكوزي 12227Pمزدوجلبراكسة

إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديمإقليم: تارودانتم.م إميضر 1911703101/01/17 24 06/09/16عائشة الحميدي 16771Dمزدوجتنكرفا

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: تارودانت

وتنان
1911819701/01/17 24 06/09/16حسناء العدراري 19738Dمزدوجاقصري

م.م الهدى مركزية امي إقليم: تارودانتم.م تدناس

اوكني

إقليم: تيزنيت 1911874401/01/17 24 06/09/16الحيسوني حليمة 16917Mمزدوجانزي

إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 1912060401/01/17 24 06/09/16حليمة فخار 05453Bمزدوجاجوامعة

إقليم: إفرانبودرعإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 1912141701/01/17 24 06/09/16عبد اللطيف حماني 10726Hمزدوجتيمحضيت

م.م الهدى مركزية امي إقليم: تارودانتم.م إرزي

اوكني

إقليم: تيزنيت 19124001001/01/17 24 06/09/16حفصة لشكر 16917Mمزدوجانزي

إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيزإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 1912438101/01/17 24 06/09/16لطيفة لمقدم 25211C)مزدوجالهراويين )البلدية

إقليم: تارودانتم.م بني مرينإقليم: تارودانتم.م الرشاد 1912690101/01/17 24 06/09/16محجوب أوبه 17417Fمزدوجتيسفان

إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 1912751101/01/17 24 06/09/16السعدية الطالب 10590Kمزدوجامتدي

إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 1912993201/01/17 24 06/09/16السالكة زيدان 06455R)مزدوجطرفاية )البلدية

 مجموعة مدارس ادريس إقليم: تارودانتم.م البحتري

الحارثي

إقليم: طانطان 1913002601/01/17 24 06/09/16زنداك حدهم 15382Uمزدوجابطيح

م.م المرابطين مركزية إقليم: تارودانتم.م زكموزن

تعنديت

إقليم: سيدي افني 1913035501/01/17 24 06/09/16إلهام زونيض 16831Uمزدوجمير لفت

م.م اد المحفوض مركزية إقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

ادالمحفوض

إقليم: سيدي افني 1913036601/01/17 24 06/09/16مريم زونيض 17073Gمزدوجتيغيرت

إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م انفكن 1718419503/09/13 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد  قبوسة 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو
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المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

إقليم: بولمانتاسةإقليم: تارودانت 1718603103/09/13 23 06/09/17سعاد لمغاري 08001

W

مزدوجالعرجان

إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 1720256102/09/14 23 02/09/16إلتحاق بالزوجغزلن الشاهد 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م/م الركان مركزية الدياباتإقليم: تارودانتم.م الجهاد

ملول
17207701002/09/14 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةالحسين الحفيظي 05093Kمزدوجاولد دحو

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م بيكودين

باها
1753214202/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة خيرون 05163Lمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

ملول
1753457102/09/15 23 02/09/15إلتحاق بالزوجماليكة محتريم 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

ملول
1580055702/09/10 22 02/09/15إلتحاق بالزوجبن علي سومية 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

م/م م الخنبوبي مركزية إقليم: تارودانتم.م الطالعة

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1583379205/09/11 22 02/09/15إلتحاق بالزوجةعمر ديوان 05096Nمزدوجاولد دحو

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهريةإقليم: تارودانتم.م بني مرين

البيضاء أنفا
1719745202/09/14 22 02/09/16ايت مبارك م 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 1719750302/09/14 22 ايت و كريم سالوني 

عبد الرحيم

05/09/16 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م سيدي احمد أوزيو 17206331002/09/14 22 02/09/16عصام الجواري 17799

W

مزدوجلمهارة

إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 1721065102/09/14 22 02/09/16عبد الجبار حمموشي 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(
مزدوج

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: تارودانتم.م القاديسية

بيفورنا

إقليم: سيدي افني 1721408102/09/14 22 02/09/16عبدا متعشا 16812Yمزدوجتيوغزة

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م الزهور 1721850602/09/14 22 02/09/16انس طاقي 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

باها
1751981102/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجةسعيد أجانا 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م فلغوس

باها
1753756802/09/15 22 02/09/15إلتحاق بالزوجرقية سكيوض 05193Uمزدوجامي مقورن

م.ج سيدي عيسى مركزية إقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

ازربي

إقليم: تيزنيت 19120341101/01/17 22 06/09/16فاطمة فقير 16856

W

مزدوجتارسوات

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م أزكروز

باها
1751860302/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةعمر اشهبون 05163Lمزدوجسيدي بيبي
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إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م الزبير ابن العوام

باها
1751876402/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجنعيمة  أفراض 25903Eمزدوجواد الصفا

إقليم: سيدي افنيم.م الرازي مركزية اوكرزإقليم: تارودانتم.م وامومن 1751877102/09/15 21 02/09/15عمر أفراس 17032Mمزدوجأيت الرخا

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

باها
1751950402/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجايت المقدم نادية 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م فلغوس 1751958302/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة ايت م 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م أسكاون 1751968902/09/15 21 ايت سعيد الحسن 

نوال

02/09/15 17804Bمزدوجلمهارة

إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 1752037102/09/15 21 02/09/15م أملوك 17476Vمزدوجبيكودين

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
1752050202/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجةحسن اموزك 04860Gمزدوجامسكروض

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 1752081102/09/15 21 02/09/15فاطمة اسمار 17799

W

مزدوجلمهارة

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: تارودانتم.م الينبوع

بن تاشفين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1752089102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة ايو 01692N سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: تارودانتم.م أزكروز

تمارة
1752275402/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوج زينب بنوشن 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الرباطم بن  يوسفإقليم: تارودانتم.م تدارت 1752304202/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة بوعدي 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م أعرابن

باها
1752350802/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم بوخنشة 05163Lمزدوجسيدي بيبي

إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: تارودانتم.م أسكاون 1752547402/09/15 21 02/09/15عادل االذهبي 08664Sمزدوجالغنادرة

عمالة: الرباطم بلحسن الوزانيإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 1752591202/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم العمري 01031V)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: تارودانتم.م الرشاد 1752596302/09/15 21 02/09/15ابراهيم العصبى 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

إقليم: أسا - الزاكالفتحإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 1752598202/09/15 21 02/09/15امين العسلي 26179E)مزدوجالزاك )البلدية

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: تارودانتم.م تدارت 1752613302/09/15 21 02/09/15خديجة الباشا 05751Aمزدوجالعوامرة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م البحتري 1752696302/09/15 21 02/09/15الحرتي مينة 17927Kمزدوجاوزيوة

م.م التقدم مركزية تلتاء إقليم: تارودانتم.م توبقال

اداكوكمار

إقليم: تيزنيت 1752727102/09/15 21 02/09/15الطيب الكعبوض 16977Cمزدوجإد او كوكمار

إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 1752774502/09/15 21 02/09/15لبنى الميس 17900Fمزدوجالفيض

إقليم: القنيطرةالضريسةإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 17528271402/09/15 21 02/09/15الحرش هند 11049Jمزدوجعرباوة

إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: تارودانتم.م الزهور 1752852902/09/15 21 02/09/15كريمة الخو 12182Rمزدوجأولد بوغادي

إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 1752914102/09/15 21 02/09/15م التشتي 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: تارودانتم.م المغرب العربيإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل 1752919602/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجحسناء التائق 17540Pمزدوجلكفيفات

إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 1753011202/09/15 21 02/09/15م حفيظي 08547Pمزدوجأولد حمدان

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تارودانتم.م توبقال

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1753066102/09/15 21 02/09/15مريم هلل 16952Aمزدوجتيزغران

إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 1753073102/09/15 21 02/09/15سكينة هوجعا 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م ابن العربي 1753075302/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجحمادي نعيمة 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م أسكاون 1753147902/09/15 21 02/09/15ناصرة جدير 17799

W

مزدوجلمهارة

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: تارودانتم.م أضار

باها
1753548502/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان أبلوش 05172

W

مزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تكيوتإقليم: تارودانتم.م امالو

باها
1753597102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجعائشة امح 05211Nمزدوجماسة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
1753628102/09/15 21 02/09/15سعيد رفيع 05259Rمزدوجأيت مزال

م.م أبي الحسن اللغي إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

مركزية اكادير ايزري

إقليم: سيدي افني 1753708602/09/15 21 عبد الرحمان 

السعيدي

02/09/15 17095Fمزدوجانفك

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

ملول
1753785102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان التفراوتي 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الرياضإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 1753810902/09/15 21 02/09/15حسناء طياري 17731Xمزدوجتيوت

إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانت م.م تمغاط 1753849202/09/15 21 02/09/15فاطمة الزهراء ياسير 17799

W

مزدوجلمهارة

إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 1721390302/09/14 20 06/09/17إلتحاق بالزوجمناني مهدية 17598Cمزدوجالخنانيف

عمالة: إنزكان ايت م/م الضفاف  مركزية أروإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

ملول
1583845205/09/11 19 06/09/17إلتحاق بالزوجالزعري حفيظة 05099Sمزدوجاولد دحو

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

وتنان
1719646902/09/14 19 06/09/17سمير ابودرار 04988

W

مزدوجتامري

إقليم: إفرانزاوية واد إفرانإقليم: تارودانتم.م المهارة 1720337102/09/14 19 06/09/17اسماعيل دحاسي 10745Dمزدوجواد إفران

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م الوفاء

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1720949902/09/14 19 06/09/17رشيد كرو 04928Fمزدوجاضمين

إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: تارودانت         م.م يناير11 1721347302/09/14 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسين لوسي 10558Aمزدوجتكانت

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: تارودانتم.م العويسات

باها
1683250104/09/12 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةاحمد فاتح 05242Xمزدوجانشادن

م/م م الخنبوبي مركزية إقليم: تارودانتم.م المهارة

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1751964202/09/15 18 02/09/16إلتحاق بالزوج مليكة ايت عمر 05096Nمزدوجاولد دحو

إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م إميضر 1752508102/09/15 18 02/09/15عتيقة الدودي 23305F)مزدوجالداخلة )البلدية

مدرسة سيدي حجاج إقليم: تارودانتم.م القاديسية

المركزية

إقليم: سطات 204761121/09/83 17 06/09/17فريد عابد 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تارودانتم.م تجكالت

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1912383301/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العرج 04853Zمزدوجأورير

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: تارودانتم.م البحتري

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1912950401/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجتيجني سعاد 04971Cمزدوجتاغزوت

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: تارودانت

باها
1721721102/09/14 15 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة صبري 05155Cمزدوجسيدي بيبي

م.ج تارسواط مركزية إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

تارسواط

إقليم: تيزنيت 1751839502/09/15 15 حميد أبو عبد 

الرحمان

06/09/17 16851Rمزدوجتارسوات

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م التقدم

ملول
1751983302/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةفؤاد اجبار 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م الجهاد

باها
1752148202/09/15 15 06/09/17رشيد بكا 05308U سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

م.م الحنصالي مركزية إقليم: تارودانت         م.م يناير11

اكورين ايت علي

إقليم: سيدي افني 1752267702/09/15 15 06/09/17سعيد بن مبارك 16999Bمزدوجسيدي مبارك

م.م المام إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1752280302/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد بن الصغير 04963Uمزدوجتاغزوت

إقليم: سطاتاولد المعروفيإقليم: تارودانتم.م المهارة 1752313602/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفردوس بوبريم 14492Bمزدوجسيدي العايدي

إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الرياضإقليم: تارودانتم.م السعديين 1752376802/09/15 15 06/09/17بو النيت سعيد 17731Xمزدوجتيوت

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

باها
1752463302/09/15 15 05/09/17م شرواو 05279Mمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م.م  الطلس الصغيرإقليم: تارودانتم.م عبد المومن

باها
1752787102/09/15 15 06/09/17 احمد المودن 05362Cمزدوجتنالت

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

باها
1753012902/09/15 15 06/09/17عبدالرحمان حافيدي 05284Tمزدوجأيت وادريم

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: تارودانتم.م المهارة

وتنان
1753076502/09/15 15 06/09/17طارق همام 04986Uمزدوجتامري

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: تارودانتم.م م الشيخ

ادبيفنشكير

إقليم: سيدي افني 1753099102/09/15 15 06/09/17موسى ادمولود 17013Sمزدوجسيدي حساين أو علي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أربعاء أيت بوطيبإقليم: تارودانتم.م الحفايا

باها
1753136302/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد جكور 05241

W

مزدوجانشادن

عمالة: إنزكان ايت م/م الضفاف  مركزية أروإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

ملول
1753219702/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية خليل 05099Sمزدوجاولد دحو

إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م البعارير 1753271502/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان العسري 17537Lمزدوجلكفيفات

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: تارودانتم.م بيكودين

باها
1753521702/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أكزاز 05155Cمزدوجسيدي بيبي

م.م احمد شوقي مركزية إقليم: تارودانتم.م الجهاد

تكترت

إقليم: تيزنيت 1753572102/09/15 15 06/09/17الحسين ويمينك 16973Yمزدوجإد او كوكمار

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس

مركزية تلوكاس

إقليم: تيزنيت 1753748102/09/15 15 06/09/17سمللي م 16934Fمزدوجاربعاء أيت أحمد

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م المهارة

ملول
1753757302/09/15 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة سكبة 05080

W

مزدوجالقليعة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: تارودانتم.م القاديسية

باها
1911179501/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد باوك 05155Cمزدوجسيدي بيبي

إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م الزعفران 19126581001/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجحليمة نيري 17751Uمزدوجأولد عيسى

إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م علل بن عبد ا 1719951302/09/14 14 02/09/16إلتحاق بالزوجبكلن السعدية 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

باها
1910849201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةأعطار يوسف 05163Lمزدوجسيدي بيبي

إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 1910880901/01/17 14 06/09/16زهرة ابو لعز 17391Cمزدوجتتاوت

إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م المتنبي 1910895501/01/17 14 06/09/16علي أشرقي 17850Bمزدوجتافنكولت

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير

باها
19109151001/01/17 14 06/09/16جمال افك 05314A سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م النوار 1910923101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةالحسين افقير 17917Zمزدوجتيسراس

إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م أدوز 1910933101/01/17 14 06/09/16حنان اكرجا 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: تارودانتم.م تناراشت 1910963101/01/17 14 06/09/16عبدالطيف أيت العلم 03187Nمزدوجاسيف المال

إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 1910964301/01/17 14 06/09/16حبيبة ايت العسري 17618Zمزدوجإد او مومن

إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعودإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 1910967501/01/17 14 06/09/16حبيبة ايت كوش 17639Xمزدوجتملوكت

إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 1910971101/01/17 14 06/09/16زينب ايت هيبة 17658Tمزدوجأيت مخلوف

إقليم: طاطاتوزونينإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 1911007101/01/17 14 06/09/16عبد ا أقديم 15978Sمزدوجتيزونين

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها
1911017601/01/17 14 06/09/16اكروش المهدي 05258Pمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها
1911026201/01/17 14 06/09/16رشيد الحيان 05308U سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 1911053301/01/17 14 06/09/16حميد امدياز 18046Pمزدوجسيدي احساين
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
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المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م تناراشت

تروكوت

إقليم: الدريوش 1911060101/01/17 14 06/09/16سعيد  امهاوش 12648Xمزدوجاتروكوت

إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م بركن 1911074801/01/17 14 06/09/16م أمزيل 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م أزكروز 1911075201/01/17 14 06/09/16م امزيل 17459Bمزدوجاركانة

إقليم: تارودانتم.م تاركتإقليم: تارودانتم.م إرزي 1911087801/01/17 14 06/09/16خولة اوزيو 18063Hمزدوجتسوسفي

إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: تارودانتم.م أزكروز 1911095101/01/17 14 06/09/16يعقوب ارجدال 24929

W

مزدوجالداخلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اإقليم: تارودانتم.م وامومن 1911108101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةم  العسري 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

إقليم: سيدي افنيم.م النجاح مركزية تلكدوارإقليم: تارودانتم.م توبقال 1911127301/01/17 14 06/09/16حسون أزو 16796Fمزدوجاربعاء أيت عبد ا

إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م فلغوس 1911128801/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجوصال الزبيري 17743Kمزدوجأيت ايكاس

إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 1911130101/01/17 14 06/09/16م ازروال 17480Zمزدوجبيكودين

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية بئر أنزانإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 1911144101/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةبشيري سيدي أحمد 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوزإقليم: تارودانتم.م سيروا 1911150101/01/17 14 06/09/16عثمان باحدو 24026Pمزدوجبئر كندوز

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م النوار

باها
1911163601/01/17 14 06/09/16خالد بيروك 05311X سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م تميشا 19111881001/01/17 14 فاطمة الزهراء 

البصري

06/09/16 18102Aمزدوجاساكي

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م اباكيزن

باها
1911190101/01/17 14 06/09/16عماد بتها 05339Cمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: تارودانتم.م الموحدينإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 1911240301/01/17 14 06/09/16بنعل هشام 17888Tمزدوجادا وكماض

إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 1911251301/01/17 14 06/09/16يونس بن امزال 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 1911255101/01/17 14 06/09/16جمال بنشمشي 15501Yمزدوجامكانسة
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إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 1911287201/01/17 14 06/09/16عمر بن زهير 13671Jمزدوجالكرعاني

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م تدناس

باها
1911300901/01/17 14 06/09/16بيدوكان فاطمة 05284Tمزدوجأيت وادريم

إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 1911309601/01/17 14 06/09/16ابراهيم بوعبدلي 13943Eمزدوجلمعاشات

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها
1911318601/01/17 14 06/09/16بواسكارن كريم 05258Pمزدوجأيت مزال

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: تارودانتم.م تكنزة

الشق
1911336101/01/17 14 06/09/16م بودلحة 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

مركزية تلوكاس

إقليم: تيزنيت 1911353301/01/17 14 06/09/16اسماعيل بوحيل 16934Fمزدوجاربعاء أيت أحمد

إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م الينبوع 1911359601/01/17 14 06/09/16علي ابوي 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: تارودانتم.م البحتري 1911367701/01/17 14 06/09/16البخاري مريم 17618Zمزدوجإد او مومن

إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد اإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 1911421701/01/17 14 06/09/16نور الدين بوتشكوكت 06452Mمزدوجاخفنير

إقليم: تارودانتم.م تدناسإقليم: تارودانتم.م النوار 1911428101/01/17 14 06/09/16عمر بويزري 18113Mمزدوجاساكي

إقليم: سيدي افنيم.م ابن زيدون مركزية انامرإقليم: تارودانتم.م سيروا 1911439201/01/17 14 06/09/16احمد بريدليل 16738Tمزدوجاسبوية

إقليم: سيدي بنورأحد العوناتإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 1911460101/01/17 14 06/09/16م شجعي 08388Sمزدوجمطران

إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: تارودانتم.م وامومن 1911505101/01/17 14 06/09/16المصطفى  شكري 13640Aمزدوجلحدار

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
1911540501/01/17 14 06/09/16عدنان درداك 05258Pمزدوجأيت مزال

إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 1911546601/01/17 14 06/09/16م علي دوي علي 17385

W

مزدوجتتاوت

إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تارودانتم.م وامومن 1911550101/01/17 14 06/09/16نور الدين دوقنة 15501Yمزدوجامكانسة

إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م المتنبي 1911556901/01/17 14 06/09/16سفيان ادريسي 17786Gمزدوجادا وكيلل
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إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: تارودانتم.م تكنزة 1911599101/01/17 14 06/09/16عادل  العماني 09928Rمزدوجسيدي عيسى الركراكي

إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكورإقليم: تارودانتم.م وامومن 1911674101/01/17 14 06/09/16عمر الهاشمي 17332Nمزدوجأيت عبد ا

إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م المتنبي 1911706201/01/17 14 06/09/16عبد الرحيم الهواري 17900Fمزدوجالفيض

إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: تارودانتم.م أزكروز 1911714701/01/17 14 06/09/16الحسن الجرموني 17885Pمزدوجادا وكماض

إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: تارودانتم.م وامومن 1911729101/01/17 14 06/09/16اسماعيل الخطيب 05794Xمزدوجتطفت

عمالة: الميةسهام 1إقليم: تارودانتم.م تناراشت 1911751201/01/17 14 06/09/16ياسين  المسوس 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: تارودانتم.م وامومن 1911775101/01/17 14 06/09/16أيوب المناضل 02957Nمزدوجالسعيدات

إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م وامومن 1911783101/01/17 14 06/09/16الحسن العمر 17850Bمزدوجتافنكولت

إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م أسكاون 1911810301/01/17 14 06/09/16العميري عبداللطيف 17723Nمزدوجبونرار

إقليم: تارودانتم.م الموحدينإقليم: تارودانتم.م المتنبي 19118901001/01/17 14 06/09/16حسناء الهيللي 17888Tمزدوجادا وكماض

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص

_سطيحة

إقليم: شفشاون 1911901801/01/17 14 06/09/16يوسف الخضراوي 06286Gمزدوجاسطيحة

إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: تارودانتم.م الرشاد 1911909201/01/17 14 06/09/16معاذ الكناني 13671Jمزدوجالكرعاني

إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: تارودانتم.م الرشاد 19119151201/01/17 14 06/09/16م الموقف 04734Vمزدوجلبخاتة

إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م تناراشت 1911943101/01/17 14 مولي عبدالقادر 

اليعقوبي

06/09/16 17897Cمزدوجالفيض

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصرإقليم: تارودانتم.م الرشاد

مولي رشيد
1911973101/01/17 14 06/09/16هشام الرامي 26899M)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

م.م الصخور مركزية إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

ازروالن

إقليم: سيدي افني 1911991201/01/17 14 06/09/16كريم السعيد 17051Hمزدوجبوطروش

عمالة مقاطعة الحي التعاونإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

الحسني
1912010101/01/17 14 06/09/16مليكة الطويل 18150C الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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المدرسة البتدائية المركزية إقليم: تارودانتم.م أسكاون

المل

إقليم: السمارة 1912036101/01/17 14 06/09/16فكولي العربي 19139C)مزدوجالسمارة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

باها
1912049201/01/17 14 06/09/16فرار خالد 05311X سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

م.م الحنصالي مركزية إقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص

اكورين ايت علي

إقليم: سيدي افني 1912051601/01/17 14 06/09/16كريم فريد 16999Bمزدوجسيدي مبارك

إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: تارودانتم.م البوصيري 1912057201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجةفتيح حاتم 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: تارودانتم.م فلغوس 1912065801/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجخديجة فركوش 17542Sمزدوجلكفيفات

إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 1912100501/01/17 14 06/09/16عبد الكبير كوكدير 17658Tمزدوجأيت مخلوف

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م بوكماخ

باها
1912172201/01/17 14 06/09/16حبيط رشيد 05311X سيدي عبد ا

البوشواري
مزدوج

المدرسة البتدائية معركة إقليم: تارودانتم.م ادغيغ

تافودارت

إقليم: العيون 1912216401/01/17 14 06/09/16حسين اداعلي 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدالعزيز الماسيإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

باها
1912221301/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجاذثنين أسماء 05207Jمزدوجماسة

إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: تارودانتم.م وامومن 1912259101/01/17 14 06/09/16عماد جراح 14876Uمزدوجصفصاف

إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م فلغوس 1912279601/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجنجوى قاش 17598Cمزدوجالخنانيف

إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: تارودانتم.م أسكاون 1912368101/01/17 14 06/09/16كوراد م 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م البحتري 19124111001/01/17 14 06/09/16الهشيم مريم 17385

W

مزدوجتتاوت

إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م النوار 1912423301/01/17 14 06/09/16امين ليتوسي 17771Rمزدوجارزان

إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 1912457101/01/17 14 06/09/16حاتم م لبزار 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 1912518101/01/17 14 06/09/16خديجة مروش 10618Rمزدوجتغجيجت

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م تكنزة

وتنان
1912566201/01/17 14 06/09/16رشيد مزين 04914Rمزدوجايموزار
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المدرسة البتدائية م إقليم: تارودانتم.م أدوز

السادس

إقليم: العيون 1912623101/01/17 14 06/09/16السعدية متقي 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 1912643101/01/17 14 06/09/16نبيل نجيم 13978Tمزدوجالغيات

إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 1912668101/01/17 14 06/09/16  احمد اعبو 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

م.م الحنصالي مركزية إقليم: تارودانتم.م سيروا

اكورين ايت علي

إقليم: سيدي افني 1912703101/01/17 14 06/09/16ياسين وشن 16999Bمزدوجسيدي مبارك

م.م الحنصالي مركزية إقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

اكورين ايت علي

إقليم: سيدي افني 1912704101/01/17 14 06/09/16وشن زكرياء 16999Bمزدوجسيدي مبارك

إقليم: طاطاتمدولتإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 1912745201/01/17 14 06/09/16عبد الحليم أموس 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك
مزدوج

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تارودانتم.م الكندي

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1912750201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجنادية اتاعليت 04853Zمزدوجأورير

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

الشق
1912816201/01/17 14 06/09/16نبيل الروقي 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

الحسن الثاني المركز ] إقليم: تارودانتم.م وامومن

أمكادي[

إقليم: العرائش 1912859101/01/17 14 06/09/16م السباعي 05758Hمزدوجبوجديان

إقليم: كلميمم م ابن تومرتإقليم: تارودانتم.م أزكروز 1912865301/01/17 14 06/09/16مصطفى سلمي 10562Eمزدوجأيت بوفلن

إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م تدارت 1912884101/01/17 14 06/09/16فاطمة الزهراء سكبة 17658Tمزدوجأيت مخلوف

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: تارودانتم.م أزكروز

باها
1912897201/01/17 14 06/09/16الحسين  سويحلي 05279Mمزدوجأيت وادريم

إقليم: سيدي افنيم.م الرازي مركزية اوكرزإقليم: تارودانتم.م أزكروز 1912929201/01/17 14 06/09/16يوسف تلعنين 17032Mمزدوجأيت الرخا

إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م المتنبي 1912941401/01/17 14 06/09/16عبد الرحيم توفيقي 17727Tمزدوجبونرار

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م تاركت

باها
1912952201/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمولودة التلفاني 05163Lمزدوجسيدي بيبي

إقليم: تازةتغزراتين المركزإقليم: تارودانتم.م تازولت 1912966201/01/17 14 06/09/16يوسف طريطاح 16179Kمزدوجاكزناية الجنوبية

إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 1912968101/01/17 14 06/09/16وزة وكريم 17896Bمزدوجالفيض
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م.م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

تهرموشت

إقليم: سيدي افني 1913045101/01/17 14 06/09/16زويغي الحسين 16730Jمزدوجاسبوية

المدرسة البتدائية م إقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

الزرقطوني

إقليم: بوجدور 1911351101/01/17 12 06/09/16بوحايك سلم بوها 22976Y)مزدوجبوجدور )البلدية

م.م الجبل الخضر فرعية إقليم: تارودانتم.م المهارة

احندارن

إقليم: سيدي افني 1721267602/09/14 7 06/09/17حما لكصير 16722Aمزدوجمستي

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضإقليم: تارودانت

وتنان
1751915402/09/15 7 06/09/17إلتحاق بالزوجةابراهيم ايت بهي 04994Cمزدوجتامري

إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم.م الهوزالي 1716707103/09/13 23 02/09/15إلتحاق بالزوجةحسن أشهبون 17268U)المازيغيةتارودانت )البلدية

 م .الشهيد وسعدان 

امبارك

إقليم: شتوكة آيت م.م  رباط ماسةإقليم: تارودانت

باها
1717291903/09/13 9 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد ا بوكرا 05217Vالمازيغيةسيدي وساي

عمالة مقاطعات عين المعريإقليم: طاطالمحاميد

السبع الحي الم
1116377116/09/97 161 المنصوري عبد 

الناصر
16/09/98أقدمية 20 سنة 06528V)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفةإقليم: طاطاايت ويران

الحسني
1121466116/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الدائم عبد الدائم 23804Y الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: طاطاالخريويعة

المنصور

إقليم: العيون 1122791116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةماء العينين الحسين 06425H)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: طاطاتليت

ملول
1180836806/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةصنهاجي عرفة م 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.ادريس بن زكريإقليم: طاطاالنخيل

وتنان
378902117/09/90 144 16/09/95أقدمية 20 سنةالتراب لحسن 26478E)مزدوجاكادير )البلدية

م.م النسيم مركزية امي إقليم: طاطاتمدولت

نفاست

إقليم: سيدي افني 1179198206/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةالحسن حرمة ا 16748Dمزدوجامي نفاست

إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل بانيإقليم: طاطاالقصبة 1156721716/09/99 139 04/09/02أقدمية 12 سنةمحماد بوجديد 10555Xمزدوجتغجيجت

إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل بانيإقليم: طاطاالقصبة 1234919106/09/01 135 04/09/02أقدمية 12 سنةبن همو جمال 10555Xمزدوجتغجيجت

إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: طاطاانسولة 1263203204/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةرشيد ابراغ 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: طاطاابن يعقوب 1265101104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةمحسن شادي 06455R)مزدوجطرفاية )البلدية

عمالة: مكناسزوالةإقليم: طاطاتوزونين 1266390504/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةالعثماني نصيرة 03906Vمزدوجمهاية

837



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: طاطاتنزيضة

باها
1267321404/09/02 133 الدريسي النوري 

مريم
04/09/02أقدمية 12 سنة 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: طاطاتيزا

ملول
12693001104/09/02 133 04/09/02أقدمية 12 سنةعبد ا سعدي 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوفإقليم: طاطاالنخيل 64340216/09/95 130 16/09/97أقدمية 20 سنةسعيد بويش 01030U)مزدوجالسويسي )المقاطعة

إقليم: كلميمم م النويصراتإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو 1117741216/09/97 129 18/09/03أقدمية 12 سنةم زغيدير 10614Lمزدوجاسرير

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: طاطااكادير الجديد

باها
1234230806/09/01 125 30/09/02أقدمية 12 سنةاكرراي الحسن 05175Zمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: طاطاالسميرة

باها
1237618206/09/01 125 04/09/02أقدمية 12 سنةجبري خالد 05139Kمزدوجواد الصفا

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: طاطاالقصبة

بن تاشفين

إقليم: طانطان 1238225106/09/01 125 04/09/02أقدمية 12 سنةلواح خديجة 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: طاطاتوزونين 1263490204/09/02 125 04/09/02إلتحاق بالزوجايت بحمان سعدية 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفإقليم: طاطااكجكال 1267337110/10/02 125 05/01/04أقدمية 12 سنةليلى إهبريتن 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: طاطاالجديدة

باها
1118094416/09/97 120 23/11/00أقدمية 12 سنةبنعبي جمال 05171Vمزدوجأيت عميرة

عمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوفإقليم: طاطاالزرقطوني 1157375216/09/99 116 06/09/00أقدمية 12 سنةالحوس دلل 01030U)مزدوجالسويسي )المقاطعة

إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: طاطافم زكيد 1157385116/09/99 116 06/09/00أقدمية 12 سنةموجاني ادريس 04180Tمزدوجلقصير

إقليم: تارودانتم.م السراحنةإقليم: طاطاابن يعقوب 1307637205/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةعمر لعشير 17759Cمزدوجاكلي

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: طاطاعلل بن عبد ا

باها
1181430206/09/00 110 04/09/02أقدمية 12 سنةمولي لحسن توفيق 05131Bمزدوجواد الصفا

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: طاطاالنخيل

المركزية

عمالة: مراكش 1119918816/09/98 108 06/09/00أقدمية 12 سنةحقي ابتسام 02540Kمزدوجالوداية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينإقليم: طاطااغير اغناين

تمارة
1268832104/09/02 106 02/10/02أقدمية 12 سنةاوعلي اوبركا احمد 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: طاطااكجكال

باها
1239035406/09/01 103 05/09/07السعدية اويوسف 25589Nمزدوجأيت عميرة
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إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: طاطااكادير الجديد

باها
1306432905/09/03 99 05/09/07خديجة شرقاوي 05177Bمزدوجأيت عميرة

إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: طاطافم زكيد 1267221104/09/02 96 04/09/02أقدمية 12 سنةاحميجي سناء 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية العهد إقليم: طاطاالقلعة

الجديد

إقليم: طانطان 1174150106/09/00 94 13/09/10بمكدي البشير 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: طاطاتمدولت 1404649105/09/07 85 03/09/09الحمصالي يوسف 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: طاطاايت ياسين 1548374902/12/08 85 02/12/08الحاضي مولود 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: طاطاابن يعقوب

بنت عمر

إقليم: طانطان 1580412102/09/10 69 02/09/10فطيمة البهلول 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: طاطاتاكموت

باها
1407412205/09/08 67 14/09/10إلتحاق بالزوجخديجة ابنيت 05157Eمزدوجسيدي بيبي

م.م الجبل الخضر مركزية إقليم: طاطاايت وابلي

مستي

إقليم: سيدي افني 1580393802/09/10 65 20/09/11زينبة العربي 16718

W

مزدوجمستي

إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: طاطاتمدولت 1580659502/09/10 65 21/09/11الوردي فاضمة 10584Dمزدوجتمولي

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: طاطاايت وابلي

عياض

إقليم: طانطان 1580612202/09/10 61 04/09/12فاطمة البيضا 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: طاطاايت ويران

باها
1583211905/09/11 61 05/09/11بوكان عبد ا 25589Nمزدوجأيت عميرة

إقليم: كلميمم م اغبالوإقليم: طاطاانسولة 1584279205/09/11 61 05/09/11عائشة العوينة 10578Xمزدوجافران أطلس الصغير

المدرسة البتدائية العهد إقليم: طاطاالعين

الجديد

إقليم: طانطان 1584392105/09/11 61 05/09/11حياة لمعني 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طاطاانتلى انكارف

أنوال

إقليم: طانطان 1584823105/09/11 61 05/09/11سركوح امحيجيبة 15374K)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: كلميمم م تينزرتإقليم: طاطااكرد 1406335405/09/08 56 05/10/10أوريك مينة 10589Jمزدوجتغجيجت

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طاطاالقلعة

مولي عبد ا

إقليم: طانطان 1407239105/09/08 56 05/09/11إلتحاق بالزوجالكتيف سكينة 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طاطاايت ويران

مولي عبد ا

إقليم: طانطان 1580103202/09/10 55 20/09/11إلتحاق بالزوجسمية بحاج 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

839



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: طاطاالفائجة

الوليد

إقليم: طانطان 1583518105/09/11 53 03/09/13الحسن الدريسي 15368D)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: طاطااسموكن 1682017504/09/12 53 04/09/12عثمان بل 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

إقليم: كلميمم م اغبالوإقليم: طاطاالعين 1682534304/09/12 53 04/09/12مريم دو الفقير 10578Xمزدوجافران أطلس الصغير

إقليم: كلميمم م تيدالتإقليم: طاطاانتلى انكارف 1683578504/09/12 53 04/09/12زهرة قل 10619Sمزدوجفاصك

إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: طاطاايت علي 1580617102/09/10 51 04/09/12إلتحاق بالزوجفاتحة البويزي 15365A)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: طاطافم زكيدإقليم: طاطاالوكوم 1581033202/09/10 51 04/09/12لكعيري حنان 15953P)مزدوجفم  زكيد )البلدية

المدرسة البتدائة المختار إقليم: طاطاتوزونين

السوسي

إقليم: طانطان 1583190105/09/11 51 05/09/11عبد الحميد بويباون 15377N)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطاتمدولت 1583526105/09/11 51 05/09/11الكابوس عبد العالي 15978Sمزدوجتيزونين

إقليم: كلميمم م ابن تومرتإقليم: طاطاتمدولت 1583224105/09/11 50 02/09/14بومداي علي 10562Eمزدوجأيت بوفلن

م.م  يعقوب المنصور إقليم: طاطاالقصبة

مركزية ادوعراب

إقليم: سيدي افني 1582686305/09/11 47 02/09/15أحمد أكناو 17012Rمزدوجسيدي حساين أو علي

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: طاطاايت ياسين

عياض

إقليم: طانطان 1584210405/09/11 47 02/09/15خفيف زهرة 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: طاطاتوزونين 1407436405/09/08 46 02/09/14ابراهيم والعربي 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: طاطااكادير الجديد

باها
1684106704/09/12 45 04/09/12إلتحاق بالزوجبشرى اوحقي 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبيإقليم: طاطاتليت 1717100303/09/13 45 03/09/13خديجة بلفقيه 10595Rمزدوجاداي

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: طاطاتنزيضة

اوكني

إقليم: سيدي افني 1717181303/09/13 45 03/09/13بنجيموع محيجيبة 16801Lمزدوجتيوغزة

إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: طاطاالعتيق 1717434103/09/13 45 03/09/13شيبة منة 06455R)مزدوجطرفاية )البلدية

إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: طاطاالزاوية 1718304503/09/13 45 03/09/13حنيني فاطمة 10597Tمزدوجاداي
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 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: طاطاابن يعقوب

الدريسي

إقليم: طانطان 1718388103/09/13 45 03/09/13حنان جمعاوي 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: طاطاابن يعقوب 1718437303/09/13 45 03/09/13نعيمة كناجيد 10597Tمزدوجاداي

 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: طاطااولد علي

الدريسي

إقليم: طانطان 1719032103/09/13 45 03/09/13فاطمة الراكب 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: طاطااسمليل

بيفورنا

إقليم: سيدي افني 1719334103/09/13 45 03/09/13ابراهيم الزاهي 16812Yمزدوجتيوغزة

إقليم: سيدي افنيم.م 21 غشت مركزية ادايإقليم: طاطاايت علي 1582637205/09/11 44 02/09/16ابكير م 16739Uمزدوجاسبوية

إقليم: طاطاالقلعةإقليم: طاطاتمدولت 1583395205/09/11 43 03/09/13ابى الحسين 15952N)مزدوجاقا )البلدية

م.م الشاطئ مركزية إقليم: طاطااكادير الجديد

ادبوشني

إقليم: سيدي افني 1682148904/09/12 43 02/09/15بن جدي ربيعة 16836Zمزدوجمير لفت

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: طاطاتوزونين 1683327104/09/12 43 04/09/12ادريس حيسون 10618Rمزدوجتغجيجت

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: طاطااسموكن

باها
1684409904/09/12 43 02/09/15تاقارورت  امنة 25031Gمزدوجأيت عميرة

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طاطاام الكردان

تافودارت

إقليم: العيون 1582625105/09/11 41 06/09/17عبارى بلل 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: طاطااغير اغناين 1584629605/09/11 40 06/09/17اوبريك عبد الرحيم 10597Tمزدوجاداي

إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: طاطاابن يعقوب 1718195303/09/13 39 02/09/15عائشة كجيج 10597Tمزدوجاداي

إقليم: طاطااكردإقليم: طاطاتزكي 1550971701/01/10 38 02/09/14وها  ابراهيم 15980Uمزدوجتمنارت

إقليم: أسا - الزاكمركالةإقليم: طاطاامتزكين 1720016102/09/14 38 02/09/14مريم بن الفقير 06835D)مزدوجأسا )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: طاطاانتلى انكارف

مسيك
1720118102/09/14 38 فاطمة الزهراء 

بوبكري

02/09/14 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: طاطاانتلى انكارف

باها
1720185302/09/14 38 02/09/14حسناء بومسعود 05255Lمزدوجأيت ميلك

إقليم: أسا - الزاكمولي اسماعيلإقليم: طاطاامتزكين 1720695102/09/14 38 02/09/14لطيفة المنصوري 06830Y)مزدوجأسا )البلدية
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إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: طاطاتغمرت 1721188302/09/14 38 02/09/14حفيظة خبوش 10588Hمزدوجتغجيجت

م/م سيدي عبد ا بن 

مبارك

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: طاطا

باها
14073981005/09/08 36 02/09/14وها مسعود 05294Dمزدوجتسكدلت

إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: طاطاايت وابلي 1682184104/09/12 36 02/09/14أسماء برهوش 15958V)مزدوجاقا )البلدية

إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: طاطاتوزونين 1684441604/09/12 36 02/09/14إلتحاق بالزوجزينبة طومش 02295Uمزدوجالعنوصر

إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: طاطاايت وابلي 1716888303/09/13 36 02/09/15سعيد الزاز 10590Kمزدوجامتدي

إقليم: سيدي افنيم.م المعري مركزية تغيرتإقليم: طاطاايت وابلي 1717303803/09/13 36 02/09/16 الحسين بوهي 17062Vمزدوجتيغيرت

إقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابيإقليم: طاطااسموكن 1717750103/09/13 36 02/09/15أحمد الكزومي 25829Z)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبيإقليم: طاطاابن يعقوب 1718349103/09/13 36 03/09/13إلتحاق بالزوجةعمر ادبها 10595Rمزدوجاداي

إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: طاطاايت وابلي 1584470205/09/11 35 02/09/16إلتحاق بالزوج امينة اكزال 15958V)مزدوجاقا )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: طاطاتاكموت

الثاني

إقليم: بوجدور 1718521203/09/13 35 03/09/13إلتحاق بالزوجسومية  قويدسي 06478R)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: وادي الذهبمدرسة لكلتإقليم: طاطاالوكوم 1718580103/09/13 35 03/09/13أحمد لخفاوني 13527C)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: طاطالمحاميدإقليم: طاطاالوكوم 1683247304/09/12 33 02/09/15فصيح أسماء 15964B)مزدوجفم  زكيد )البلدية

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: طاطااسمليل

اوكني

إقليم: سيدي افني 1751807802/09/15 31 02/09/15بوبكر ابا الحسن 16801Lمزدوجتيوغزة

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طاطاتغمرت

مولي عبد ا

إقليم: طانطان 1751871202/09/15 31 02/09/15حسناء أضنور 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: طاطاتنزيضة 1752162902/09/15 31 02/09/15غزلن بركاتي 15378P)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: طاطاالوكوم 1752892802/09/15 31 02/09/15رشيدة الراضي 17582Kمزدوجتدسي نيسدلن

إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: طاطااليغ 17529351002/09/15 31 02/09/15احمد فوزي 10588Hمزدوجتغجيجت
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 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: طاطاتليت

الدريسي

إقليم: طانطان 1753437302/09/15 31 02/09/15امان محسن 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: طاطااكينان 1753516402/09/15 31 02/09/15نور الدين سكينة 08008Dمزدوجالرميلة

إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: طاطاتزكي 1753554102/09/15 31 02/09/15حسان اوشن 10588Hمزدوجتغجيجت

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: طاطااسمليل

اوكني

إقليم: سيدي افني 1753605202/09/15 31 02/09/15عبد ا اتويرى 16801Lمزدوجتيوغزة

المدرسة البتدائية حسان بن إقليم: طاطاانسولة

تابث

إقليم: العيون 1753775102/09/15 31 02/09/15موسى سوسان 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: طاطاتليت 1753818102/09/15 31 02/09/15عبد النعيم  طيان 24929

W

مزدوجالداخلة )البلدية(

إقليم: طاطا م/م اديسإقليم: طاطااميتك 1681615704/09/12 30 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم ابوداوود 15954Rمزدوجاديس

إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: طاطاالكصور 1717031603/09/13 29 17/09/15رشيد بدري 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

إقليم: أسا - الزاكعمر بن الخطابإقليم: طاطام/م ابي عنان المريني 1717465203/09/13 29 02/09/15شيا خليلي 06833B)مزدوجالزاك )البلدية

المدرسة  البتدائية مولي إقليم: طاطاتيزا

رشيد

إقليم: بوجدور 1720064102/09/14 29 02/09/14إلتحاق بالزوجاجميعة بنجلول 20845G)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: أسا - الزاكعمر بن الخطابإقليم: طاطااليغ 1720700802/09/14 28 02/09/14سلم المسري 06833B)مزدوجالزاك )البلدية

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية تارومةإقليم: طاطاتنزيضة 1752410202/09/15 28 02/09/15حسينة ابريك 23909Mمزدوجفم الواد

إقليم: طاطاايت عليإقليم: طاطااشت 1684075204/09/12 26 06/09/17خديجة أوبا 15981Vمزدوجتمنارت

إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: طاطااسموكن 15491971002/09/09 25 06/09/17البشير خربوش 10590Kمزدوجامتدي

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طاطااليغ

السوسي

إقليم: العيون 1911161101/01/17 24 06/09/16شريف بهطاط 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: طاطاارفالنإقليم: طاطاتليت 1912671501/01/17 24 06/09/16وعباش سعيد 16037Fمزدوجاكينان

إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطااسمليل 1913051401/01/17 24 06/09/16الحسان العروسي 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك
مزدوج
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إقليم: طاطاالقصبةإقليم: طاطاتوزونين 1719117103/09/13 23 06/09/17م صديق 15983Xمزدوجتمنارت

إقليم: كلميمم م ابن تومرتإقليم: طاطاالخريويعة 1751793402/09/15 21 02/09/15 عدي الوالي 10562Eمزدوجأيت بوفلن

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: طاطااليغ

بيفورنا

إقليم: سيدي افني 1752055502/09/15 21 02/09/15ابراهيم امزيان 16812Yمزدوجتيوغزة

إقليم: كلميمم م ابن تومرتإقليم: طاطاالخريويعة 1752230402/09/15 21 02/09/15اسماعيل بنعمر 10562Eمزدوجأيت بوفلن

 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: طاطاالعين

الدريسي

إقليم: طانطان 1752455102/09/15 21 02/09/15إلتحاق بالزوجحكيمة شفاق 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

م.م الحنصالي مركزية إقليم: طاطاانتلى انكارف

اكورين ايت علي

إقليم: سيدي افني 1753152202/09/15 21 02/09/15يوسف جلولي 16999Bمزدوجسيدي مبارك

إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديمإقليم: طاطااسمليل 1753552402/09/15 21 02/09/15سعيد ابل 16771Dمزدوجتنكرفا

إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: طاطاابن يعقوب 1753600902/09/15 21 02/09/15كنزة اوسديد 16013Eمزدوجتكموت

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: طاطاانسولة

علي بوزيد

إقليم: سيدي افني 1753781202/09/15 21 02/09/15خاليد صطيلي 16815Bمزدوجتيوغزة

إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: طاطااغير اغناين 1582934905/09/11 18 06/09/17م ازاو 10588Hمزدوجتغجيجت

إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: طاطاتاكموت 1683645204/09/12 17 06/09/17رشيد العقيل 14989Sمزدوجمصمودة

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: طاطااسموكن 1721124302/09/14 17 06/09/17ابراهيم جديد 10618Rمزدوجتغجيجت

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو

باها
1583470305/09/11 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةالخليل البكاري 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: طاطااسموكن

علي بوزيد

إقليم: سيدي افني 1752039202/09/15 15 06/09/17مبارك أمزارك 16815Bمزدوجتيوغزة

إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: طاطااسموكن 1681170101/01/12 7 06/09/17جميل المي 16893Lمزدوجأيت وافقا

إقليم: طاطااكجكالإقليم: طاطاايت ياسين 1720182102/09/14 26 07/12/15إلتحاق بالزوجبومريم عائشة 15957U)المازيغيةطاطا )البلدية

م.م سيدي بوعبدلي 

مركزية سيدي بوعبدلي

عمالة: سلمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: تيزنيت 56581316/09/94 177 16/09/95أقدمية 20 سنةحمو       بنعامر 19128R)مزدوجحصين )المقاطعة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م سيدي بوعبدلي 

مركزية سيدي بوعبدلي

عمالة: إنزكان ايت م أم المؤمنينإقليم: تيزنيت

ملول
63461116/09/95 163 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد السلم الشرادي 05051P الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. النجــاحإقليم: تيزنيتم.ج املن

وتنان
1116010516/09/97 159 16/09/98أقدمية 20 سنةحسن حمري 04826V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م 20 غشت مركزية 

اماسين

عمالة: أكادير  إدا م. المجاهديــنإقليم: تيزنيت

وتنان
1117363116/09/97 159 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالرحمن حسني 04824T)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: مكناسعبد ا بن ياسينإقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية اداي 92626116/09/95 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعثماني جمال 03796A)مزدوجمكناس )البلدية

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

عمالة: إنزكان ايت م المويينإقليم: تيزنيت

ملول
1120854116/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد الحليم الفهري 05041D)مزدوجانزكان )البلدية

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

عمالة: إنزكان ايت مدرسة الشعبيإقليم: تيزنيت

ملول
1121160116/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةعبدالمحسن السفياني 26977X الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

عمالة: إنزكان ايت م ميمون الرموكيإقليم: تيزنيت

ملول
1121427116/09/98 157 16/09/98أقدمية 20 سنةاحمد المتوكل 05062B)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسإقليم: تيزنيت

وتنان
1121167216/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةلحسين الوافي 04844P)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الدارسة مركزية 

الدوكادير

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تيزنيت

باها
1121462116/09/98 147 16/09/98أقدمية 20 سنةعبد ا عبوا 05122Sمزدوجبلفاع

عمالة: إنزكان ايت م الجهادإقليم: تيزنيتم.ج املن

ملول
1156804316/09/99 147 06/09/00أقدمية 12 سنةسعيد التابتي 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة الشعبيإقليم: تيزنيتم.م الفجر مركزية اكرض

ملول
1156553116/09/99 144 16/09/99إلتحاق بالزوجخديجة اسكاو 26977X الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م.م لل مريم مركزية 

الزاويت

إقليم: شتوكة آيت م.م ابن عبادإقليم: تيزنيت

باها
1157354216/09/99 143 06/09/01أقدمية 12 سنةعبدا  بومزوغ 05225Dمزدوجبلفاع

م.م اركان مركزية سيدي 

بلل

عمالة: أكادير  إدا م. الفتــحإقليم: تيزنيت

وتنان
1153742216/09/99 142 16/09/99إلتحاق بالزوجحسناء صفر 04820N)مزدوجاكادير )البلدية

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل بانيإقليم: تيزنيت 1173161106/09/00 141 06/09/01أقدمية 12 سنةأفقير رشيد 10555Xمزدوجتغجيجت

م.م السنابل مركزية 

اكالفن

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تيزنيت

ملول
11161011016/09/97 139 06/09/01أقدمية 12 سنةفائق مصطفى 05080

W

مزدوجالقليعة )البلدية(

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: تيزنيت 1235933806/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالعلوي امال 07472

W

مزدوجأولد زمام

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسإقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالة

وتنان
1174468506/09/00 137 06/09/00إلتحاق بالزوجالفهيم نادية 04844P)مزدوجاكادير )البلدية
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2018

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م المختار السوسي 

مركزية ايت وافقا

م.م 20 غشت مركزية إقليم: تيزنيت

اماسين

إقليم: تيزنيت 1157330516/09/99 135 06/09/00أقدمية 12 سنةهشام طباع 16930Bمزدوجتيغمي

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تيزنيت

ملول
1179875406/09/00 135 06/09/00أقدمية 12 سنةبشرى الهزري 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

عمالة: إنزكان ايت م المجاهدينإقليم: تيزنيت

ملول
1236368106/09/01 131 06/09/01إلتحاق بالزوجسميرة الجلوي 05089Fمزدوجتمسية

م.م الدارسة مركزية 

الدوكادير

إقليم: شتوكة آيت م.م امي نتكانتإقليم: تيزنيت

باها
1238976406/09/01 129 06/09/01أقدمية 12 سنةخولة أولمير 05229Hمزدوجبلفاع

م.م عبدالكريم الخطابي 

مركزية بوزكر

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: تيزنيت

وتنان
1179985106/09/00 128 05/09/03إلتحاق بالزوجفاطمة اوعيشى 04874Xمزدوجالدراركة

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةإقليم: تيزنيت 1234077106/09/01 127 04/09/02إلتحاق بالزوجةسي م ايت العسري 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية

م.ج سيدي عيسى 

مركزية ازربي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: تيزنيت

تيسلتين

إقليم: العيون 1268953104/09/02 121 04/09/04أقدمية 12 سنةم اهمو 25334L)مزدوجالعيون )البلدية

م.ج سيدي عيسى 

مركزية ازربي

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تيزنيت

باها
1305811405/09/03 116 05/09/03إلتحاق بالزوجخديجة أرفاك 05122Sمزدوجبلفاع

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

إقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية ادايإقليم: تيزنيت 1305769105/09/03 115 05/09/03أقدمية 12 سنةالعمري عبد الحق 16716U)مزدوجتافراوت )البلدية

م.م اشنيط احمد بن بلعيد 

مركزية تادارت

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: تيزنيت

باها
1263754104/09/02 113 07/09/05إلتحاق بالزوجامكرود مليكة 05123Tمزدوجانشادن

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: تيزنيت 1306165105/09/03 109 05/09/07احمد بوعشرى 10584Dمزدوجتمولي

م.م مسكينة- اغيــل  إقليم: تيزنيتم. م السادس تالعينت

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1157003116/09/99 108 06/09/01إلتحاق بالزوجعابيد غيثة 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م احمد شوقي مركزية 

تكترت

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تيزنيت

باها
1399097807/09/05 101 07/09/05إلتحاق بالزوجاكزور حبيبة 05122Sمزدوجبلفاع

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تيزنيت

باها
1306693905/09/03 100 05/09/07إلتحاق بالزوجةالباز ياسين 05122Sمزدوجبلفاع

إقليم: تيزنيتم. ابن حزمإقليم: تيزنيتم. اليعقوبي 316337116/09/88 94 تبادلزينب لهداوي 06/09/17 22963J)مزدوجتزنيت )البلدية

إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيإقليم: تيزنيتم. ابن حزم 1116338116/09/97 92 تبادلمريم أدلل 05/10/09 16707J)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الفداء مركزية 

تيواركان

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تيزنيت

باها
1238884406/09/01 86 04/09/12إلتحاق بالزوجةاوالشيخ يوسف 05122Sمزدوجبلفاع
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

عمالة: إنزكان ايت م ابن تومرتإقليم: تيزنيت

ملول
1368775807/09/04 86 26/09/08إلتحاق بالزوجسلوى ودجيني 05073N)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م النصر مركزية ايت 

امريبط

م.م عبدالكريم الخطابي إقليم: تيزنيت

مركزية بوزكر

إقليم: تيزنيت 326801117/09/90 85 تبادلعبد ا بهوش 01/07/11 17218Pمزدوجأربعاء الساحل

م.م ادريس الثاني 

مركزية تاسريرت

عمالة: إنزكان ايت م بدرإقليم: تيزنيت

ملول
1234713206/09/01 77 02/09/10إلتحاق بالزوجةبصدو رشيد 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. علل بن عبد اإقليم: تيزنيتم.ج املن

وتنان
1306724305/09/03 77 06/09/13إلتحاق بالزوجكوثر الفال 21812H)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المختار السوسي 

مركزية ايت وافقا

إقليم: تيزنيتم.م لل مريم مركزية الزاويتإقليم: تيزنيت 11752071006/09/00 74 22/09/16إلتحاق بالزوجةجمال بوهدا 16980Fمزدوجسيدي أحمد أو موسى

م.م لل مريم مركزية 

الزاويت

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تيزنيت

باها
1173938906/09/00 71 06/09/17أحجام المختار 25031Gمزدوجأيت عميرة

م.م عبد ا ابن ياسين 

مركزية اداوسملل

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تيزنيت

باها
1401627806/09/06 67 28/11/11إلتحاق بالزوجسميرة بيروك 05233Mمزدوجبلفاع

م.م الحضيكي مركزية 

افل اغير

إقليم: تيزنيتم.م الفداء مركزية تيواركانإقليم: تيزنيت 1549076802/09/09 59 04/09/12عبد الرحمان الجير 16926Xمزدوجتيغمي

م.م احمد شوقي مركزية 

تكترت

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: تيزنيت

باها
15508271001/01/10 58 14/02/12إلتحاق بالزوجمليكة مشضوف 05227Fمزدوجبلفاع

م.م بكار حسين بن 

حيسون مركزية انامر 

إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تيزنيت 1405387105/09/07 57 03/09/13حموش مصطفى 16921Sمزدوجتيغمي

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: تيزنيت 1400471807/09/05 56 02/09/14العبدلوي ربيعة 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

م.ج سيدي عيسى 

مركزية ازربي

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانإقليم: تيزنيت

ملول
1549073202/09/09 50 03/09/12إلتحاق بالزوجلطيفة بوزيد 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

إقليم: تيزنيتم.م لل مريم مركزية الزاويتإقليم: تيزنيت 1550985101/01/10 49 04/09/12ابل يوسف 16980Fمزدوجسيدي أحمد أو موسى

م.م 11 يناير مركزية 

الكريمة

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تيزنيت

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1115941716/09/97 45 02/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد اللوب 04853Zمزدوجأورير

م.م العبدري مركزية 

اكيليز

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: تيزنيت

مركزية تادارت

إقليم: تيزنيت 15811041002/09/10 41 03/09/13عائشة  الواسعي 16914Jمزدوجانزي

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدالعزيز الماسيإقليم: تيزنيت

باها
1581903802/09/10 41 02/09/15إلتحاق بالزوجالزهرة شويخ 05207Jمزدوجماسة

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1583145105/09/11 39 03/09/13سعدية بوامان 16952Aمزدوجتيزغران

847



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تيزنيت

باها
1585300109/12/11 39 02/09/15صالح حسني 20555Sمزدوجأيت عميرة

م.م الهدى مركزية امي 

اوكني

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تيزنيت

باها
1406540105/09/08 38 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة بوهنيب 05157Eمزدوجسيدي بيبي

م.م الوحدة مركزية 

دوتيزي

م.م 3 مارس مركزية اتنين إقليم: تيزنيت

املو

إقليم: سيدي افني 1719944702/09/14 38 02/09/14حسنا باجي 16754Kمزدوجاثنين املو

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: تيزنيت

باها
1579822102/09/10 36 02/09/16سعيد  اجرار 05251Gمزدوجأيت ميلك

م.م العبدري مركزية 

اكيليز

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: تيزنيت

مركزية تادارت

إقليم: تيزنيت 15813311002/09/10 36 02/09/14اوبركا مصطفى 16914Jمزدوجانزي

م.م المتنبي مركزية ايت 

وديرن

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: تيزنيت

ملول
1580869402/09/10 35 02/09/15إلتحاق بالزوجعكيدة حريرد 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الوحدة مركزية 

دوتيزي

إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: تيزنيت 1582838105/09/11 34 02/09/16أمرير الحسن 10590Kمزدوجامتدي

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

م.م الهدى مركزية امي إقليم: تيزنيت

اوكني

إقليم: تيزنيت 1550179201/01/10 33 06/09/17لعروصى   النصارى 16917Mمزدوجانزي

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدالعزيز الماسيإقليم: تيزنيت

باها
14045771005/09/07 30 02/09/14إلتحاق بالزوجهند بولغلت 05207Jمزدوجماسة

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: تيزنيت

مركزية تادارت

إقليم: تيزنيت 1179430706/09/00 29 06/09/17مكيني مراد 16914Jمزدوجانزي

م.م عبد ا ابن ياسين 

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تيزنيت 1683560904/09/12 28 02/09/15إلتحاق بالزوجةكردوس م 16921Sمزدوجتيغمي

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

مركزية اداي

إقليم: تيزنيت 1580191902/09/10 26 02/09/16إبراهيم بوسلم 16901Vمزدوجاثنين أداي

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1583692105/09/11 24 02/09/16حبيبة الحسوني 16952Aمزدوجتيزغران

مدرسة المنصور الذهبي إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1236440106/09/01 21 02/09/15الخليفة رشيد 01512T)مزدوجالفداء )المقاطعة

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

م.م مولي رشيد مركزية إقليم: تيزنيت

تومنار

إقليم: تيزنيت 1717935103/09/13 21 02/09/16إلتحاق بالزوجةالطيب الوافي 16985Lمزدوجسيدي أحمد أو موسى

م.م عبدالكريم الخطابي 

مركزية بوزكر

م.م النصر مركزية ايت إقليم: تيزنيت

امريبط

إقليم: تيزنيت 1176009106/09/00 17 تبادلعبدالقادر الضروا 06/09/17 17126Pمزدوجالمعدر الكبير

م.م بكار حسين بن 

حيسون مركزية انامر 

إقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالةإقليم: تيزنيت 1549778101/01/10 16 02/09/16إلتحاق بالزوجةحميد ايت الشيخ 16881Yمزدوجايريغ  نتاهلة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م الدارسة مركزية 

الدوكادير

م.م النعمة مركزية اتنين ايت إقليم: تيزنيت

الرخاء

إقليم: سيدي افني 1684275504/09/12 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم سكمي 17026Fمزدوجأيت الرخا

عمالة: إنزكان ايت الوفاءإقليم: تيزنيتم.ج املن

ملول
1718187103/09/13 45 03/09/13سميرة كوكرض 05059Y)المازيغيةأيت ملول )البلدية

م.م النصر مركزية ايت 

امريبط

إقليم: تيزنيتم. العرفانإقليم: تيزنيت 1721471202/09/14 15 02/09/16إلتحاق بالزوجمنير خديجة 26031U)المازيغيةتزنيت )البلدية

إقليم: تيزنيتم.ج رسموكة مركز رسموكةإقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالة 1912790501/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة رزوق 25939Uالمازيغيةأربعاء رسموكة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

10

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: أسا - الزاكعوينة ايتوسى

الوليد

إقليم: العيون 1238242106/09/01 139 ماء العينين م التقي 

ا
06/09/01أقدمية 12 سنة 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: أسا - الزاكعمر بن الخطاب

تمارة
1237770106/09/01 121 06/09/01أقدمية 12 سنةكرديد حسن 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: أسا - الزاكمركالة 1234650106/09/01 108 04/09/02أقدمية 12 سنةباحو عادل 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: أسا - الزاكعمر بن الخطاب

تمارة
1400952107/09/05 64 09/10/09حليمة سريج 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: أسا - الزاكعوينة ايتوسى

إدريس الحرثي

إقليم: العيون 1583677105/09/11 51 05/09/11على لحيرحر 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: كلميمم م العينإقليم: أسا - الزاكالمجد 1583161205/09/11 44 02/09/14بوشرى سلم 10602Yمزدوجافركات

إقليم: أسا - الزاكم السادسإقليم: أسا - الزاكالمجد 1407565205/09/08 38 02/09/14اخلهنا  تملوكو 25763C)مزدوجأسا )البلدية

إقليم: سيدي افنيمدرسة عمر الخيامإقليم: أسا - الزاكعوينة ايتوسى 1580101502/09/10 33 02/09/16إلتحاق بالزوجشيماء برزيك 16826Nمزدوجمير لفت

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: أسا - الزاكالفتح

إدريس الحرثي

إقليم: العيون 1683323104/09/12 32 16/09/15إلتحاق بالزوجفاتحة هيبا 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: أسا - الزاكعمر بن الخطاب

باها
1682817704/09/12 29 02/09/16إلتحاق بالزوجإلهام الحسوني 05155Cمزدوجسيدي بيبي

إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: أسا - الزاكمولي اسماعيل 1684430904/09/12 16 06/09/17م سعيد تحباك 25873X)مزدوجطرفاية )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

إقليم: كلميمم م راس امليلإقليم: أسا - الزاك 1912787401/01/17 14 06/09/16رياب فاطمتو 10622Vمزدوجرأس اومليل

إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: أسا - الزاكابن العقول 1912988201/01/17 14 06/09/16هندو زغمان 25873X)مزدوجطرفاية )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: أسا - الزاكم السادس

السوسي

إقليم: العيون 1681736204/09/12 6 06/09/17أيت احيا علي 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: أسا - الزاكمولي اسماعيل

بن تاشفين

إقليم: طانطان 1682019104/09/12 6 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد بل 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: كلميمم م الشيخ المدني الناصريإقليم: أسا - الزاك3 مارس 1912401101/01/17 22 06/09/16مصطفى لشكر 10568Lالمازيغيةافران أطلس الصغير

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: كلميمم م تكاوست

وتنان
737826116/09/93 183 16/09/94أقدمية 20 سنةعياد السبيعي 04825U)مزدوجاكادير )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: كلميم 54745116/09/94 179 16/09/94أقدمية 20 سنةالسوسي البدالي 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

م م الشيخ المدني 

الناصري

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: كلميم

ملول
1044228116/09/96 165 16/09/97أقدمية 20 سنةاد صالح عبد النعيم 19133

W

مزدوجأيت ملول )البلدية(

المدرسة البتدائية سيدي 

بورجا

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: كلميم 1049538116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةداو علي 03240

W

مزدوجاغمات

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءإقليم: كلميم

وتنان
887591316/09/88 152 16/09/88أقدمية 20 سنةاقنو     زينب 04827

W

مزدوجاكادير )البلدية(

م.م النسيم مركزية امي إقليم: كلميمم م تيدالت

نفاست

إقليم: سيدي افني 1237273606/09/01 143 06/09/01أقدمية 12 سنةحليم احمد 16748Dمزدوجامي نفاست

عمالة: إنزكان ايت م المنارإقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد

ملول
1233957506/09/01 135 20/09/02أقدمية 12 سنةافروخ سعيد 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد

ملول
1237940506/09/01 135 09/09/02أقدمية 12 سنةالعبيد عبد العزيز 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميمم م واوملوكت 1266920404/09/02 125 هشامي مولي 

المصطفى
04/09/02إلتحاق بالزوجة 10651Bمزدوجاباينو

إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 1266792304/09/02 117 04/09/03أقدمية 12 سنةم فنيدو 23673F)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيز

زيد

إقليم: العيون 1157312116/09/99 115 16/09/05أقدمية 12 سنةالتامك  عمار 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد

باها
1180988206/09/00 109 20/10/06أقدمية 12 سنةزمران سعيد 05140Lمزدوجواد الصفا

المدرسة البتدائية 3 

مارس

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: كلميم

الفهرية

إقليم: العيون 1156691116/09/99 104 16/09/03أقدمية 12 سنةم سالم توغزيف 24990M)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية جبل 

باني

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: كلميم

باها
1121105916/09/98 102 09/09/02أقدمية 12 سنةمحماد بوكينان 05134Eمزدوجواد الصفا

المدرسة البتدائية جبل 

باني

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: كلميم

باها
1156670916/09/99 102 16/09/02أقدمية 12 سنةفاطمة بيزداز 05134Eمزدوجواد الصفا

المدرسة البتدائية احمد 

الحنصالي

إقليم: سطاتمركزية اولد احميتيإقليم: كلميم 707909216/09/92 100 بن حميدوش عبد 

النبي

02/09/15 14600Uمزدوجاولد سعيد

إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: كلميمم م تركمايت 1308535205/09/03 71 04/09/13اتواتي عبد ا 10584Dمزدوجتمولي

إقليم: كلميمم م تكاوستإقليم: كلميمم م تيمولي اوفل 1269066204/09/02 66 04/09/12إلتحاق بالزوجةاوتشرفت  مبارك 10640Pمزدوجلقصابي تاكوست
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيزإقليم: كلميمم م تركمايت 1406438405/09/08 57 05/09/11إلتحاق بالزوجبنعظيم الهام 10643Tمزدوجلقصابي تاكوست

إقليم: كلميمم م دوبيانإقليم: كلميمم.م تيسلن 1548896602/09/09 57 05/09/11إلتحاق بالزوجالهرزة ناهد 10613Kمزدوجاسرير

إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميمم م ادموسى 1580321502/09/10 55 02/09/11إلتحاق بالزوجادريدار أمينة 10651Bمزدوجاباينو

إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميمم م تكلث 1264070904/09/02 54 04/09/14إلتحاق بالزوجبعزي رشيدة 10651Bمزدوجاباينو

إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: كلميمم م ادموسى 1583966105/09/11 49 05/09/13هاك مريم 23673F)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: كلميمم م راس امليل

بورجا

إقليم: كلميم 1405060305/09/07 43 02/09/14إلتحاق بالزوجفاضمة افوكال 10581Aمزدوجتمولي

م م احمد المنصور 

الذهبي

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: كلميم

بورجا

إقليم: كلميم 1681887304/09/12 31 17/09/15إلتحاق بالزوجاورير  فريدة 10581Aمزدوجتمولي

إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: كلميمم م واوملوكت 1401899206/09/06 30 02/09/16إلتحاق بالزوجالقرموشي لمياء 10558Aمزدوجتكانت

إقليم: كلميمم م الطاهر الفرانيإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 13065011005/09/03 29 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة ضريف 10570Nمزدوجافران أطلس الصغير

م م احمد المنصور 

الذهبي

إقليم: كلميمم م تيمولي اوفلإقليم: كلميم 1584871705/09/11 28 02/09/16إلتحاق بالزوجسوسي عائشة 10582Bمزدوجتمولي

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: كلميم 1752103101/09/15 18 تبادلالحسن عزيز 02/09/15 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير

إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 1912613501/01/17 17 06/09/16إلتحاق بالزوجبشرى مرشد 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: كلميمم م راس امليل

السعدية

إقليم: طانطان 1719061203/09/13 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةم رماضي 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: كلميمم م واوملوكت

الدريسي

إقليم: طانطان 1911356201/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجيامنة بوحميد 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش

السعدية

إقليم: طانطان 1913016101/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة زمهرير 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

بورجا

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: كلميم

الول

إقليم: كلميم 1367702207/09/04 7 تبادلإلتحاق بالزوجةالزهري مبارك 06/09/17 10554

W

مزدوجبويز كارن )البلدية(

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: كلميمم م ابن طفيل

بورجا

إقليم: كلميم 1681587104/09/12 7 تبادلإلتحاق بالزوجفاضمة عاصم 06/09/17 10581Aمزدوجتمولي
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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م.م ابن زيدون مركزية 

انامر

إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: سيدي افني 89547116/09/95 175 16/09/95أقدمية 20 سنةعبدالعزيز لعموق 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م.م الشاطئ مركزية 

ادبوشني

إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: سيدي افني 56604216/09/94 157 16/09/98أقدمية 20 سنةالحسين    بوبكري 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

م.م المعري مركزية 

تغيرت

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: سيدي افني

ملول
1156233516/09/99 151 16/09/99أقدمية 12 سنةاسماعيل وحساين 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الحنصالي مركزية 

اكورين ايت علي

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: سيدي افني

ملول
1157303216/09/99 149 16/09/99أقدمية 12 سنةسميرة حامي 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الشهداء مركزية 

اصبويا

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: سيدي افني

ملول
1180688506/09/00 145 06/09/00أقدمية 12 سنةمشغال محماد 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الصخور مركزية 

ازروالن

عمالة: إنزكان ايت م ميمون الرموكيإقليم: سيدي افني

ملول
1156876116/09/99 143 16/09/99إلتحاق بالزوجةاحمد اغيور 05062B)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م المقريزي مركزية 

انفك

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: سيدي افني

مركزية ميرغت

إقليم: سيدي افني 1233988306/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةأكوش سعيد 17006Jمزدوجسيدي حساين أو علي

م.م طارق بن زياد 

مركزية ابضر

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: سيدي افني

بورجا

إقليم: كلميم 1181359106/09/00 138 06/09/00إلتحاق بالزوجةتغزوت م 10581Aمزدوجتمولي

م.م القادسية مركزية امي 

اكني

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: سيدي افني

ملول
1176857606/09/00 137 09/09/02أقدمية 12 سنةحميد السموأل 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الصخور مركزية 

ازروالن

إقليم: كلميمم م الشيخ المدني الناصريإقليم: سيدي افني 1234682106/09/01 133 04/09/02أقدمية 12 سنةم بموح 10568Lمزدوجافران أطلس الصغير

م.م ابن بسام مركزية 

تطروست

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: سيدي افني

ملول
1264164404/09/02 131 04/09/02أقدمية 12 سنةامال        بكار 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الزدهار مركزية 

كرامة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة الشعبيإقليم: سيدي افني

ملول
1180946106/09/00 127 04/09/02إلتحاق بالزوجة حسن  زرنوني 26977X الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م.م الجبل الخضر 

مركزية مستي

م.م الكندي مركزية ادموسى إقليم: سيدي افني

وعلي

إقليم: سيدي افني 1264942204/09/02 127 23/09/03أقدمية 12 سنةرشيد بومزكو 16834Xمزدوجمير لفت

م.م عقبة بن نافع 

مركزية تهرموشت

إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: سيدي افني 1305725103/09/03 125 03/09/03أقدمية 12 سنةعمر الحيان 10558Aمزدوجتكانت

م.م أم المؤمنين مركزية 

ادبيفنشكير

م.م  يعقوب المنصور إقليم: سيدي افني

مركزية ادوعراب

إقليم: سيدي افني 1264083104/09/02 123 04/09/02أقدمية 12 سنةزهرة باشينا 17012Rمزدوجسيدي حساين أو علي

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةإقليم: سيدي افنيمدرسة العهد الجديد

وتنان
62528216/09/95 122 16/09/96إلتحاق بالزوجأمينة عاطف 24766Uمزدوجالدراركة

م.م  م بن الحسين 

مركزية اسك

عمالة: إنزكان ايت م السعديينإقليم: سيدي افني

ملول
1157193116/09/99 120 05/09/05إلتحاق بالزوجنزهة أمين 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج
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م.م اد المحفوض مركزية 

ادالمحفوض

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عبادإقليم: سيدي افني

ملول
1306497205/09/03 107 02/09/05إلتحاق بالزوجةعبل داودي 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: الرباطالمام مالكإقليم: سيدي افنيمدرسة حليمة السعدية 1177838706/09/00 106 16/09/02أقدمية 12 سنةغربي الحسنية 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

م.م  يعقوب المنصور 

مركزية ادوعراب

إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: سيدي افني 1234438506/09/01 79 06/09/17ارجدال علي 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

م.م أبو بكر الصديق 

مركزية تكنزة

إقليم: سيدي افنيم.م الشهداء مركزية اصبوياإقليم: سيدي افني 1367450407/09/04 73 04/09/12البيضا   حمادي 16725Dمزدوجاسبوية

م.م القاضي عياض 

مركزية اربعاء ايت 

إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: سيدي افني 1401092807/09/05 71 04/09/12أحمد زمد 10584Dمزدوجتمولي

م.م علي الدرقاوي 

مركزية تيلوى

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: سيدي افني

مركزية ميرغت

إقليم: سيدي افني 1405260205/09/07 66 05/09/10إلتحاق بالزوجسناء الحسوني 17006Jمزدوجسيدي حساين أو علي

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

م.م النعمة مركزية اتنين ايت إقليم: سيدي افني

الرخاء

إقليم: سيدي افني 1399511207/09/05 61 12/02/12  كلثومة بوفوس 17026Fمزدوجأيت الرخا

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

م.م عبد الجليل القباج إقليم: سيدي افني

مركزية تكنسا

إقليم: سيدي افني 1406406905/09/08 55 05/09/12هدى  بلغ 17027Gمزدوجأيت الرخا

م.م أبو بكر الصديق 

مركزية تكنزة

 المدرسة البتدائية المير إقليم: سيدي افني

مولي عبد ا

إقليم: طانطان 1549454502/09/09 53 02/09/13حيان م 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

م.م المرابطين مركزية إقليم: سيدي افنيم.م المل مركزية النابور

تعنديت

إقليم: سيدي افني 1550640101/01/10 53 20/02/12عبد الرحيم ادانجار 16831Uمزدوجمير لفت

م.م الشهيد أمغار سعيد 

مركزية السماهرة

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

إقليم: سيدي افني 1550996101/01/10 45 03/09/13علي احموش 16801Lمزدوجتيوغزة

م.م المعري مركزية 

تغيرت

إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: سيدي افني 1580896202/09/10 41 02/09/15إغير عبد ا 10597Tمزدوجاداي

م.م ابن زهر مركزية 

تهنكاك

إقليم: أسا - الزاكمولي اسماعيلإقليم: سيدي افني 1406236705/09/08 40 02/09/14اكجيم  هشام 06830Y)مزدوجأسا )البلدية

م.م الطاهر الفراني 

مركزية تغلولو

إقليم: كلميمم م حمادي المرابطيإقليم: سيدي افني 1584644805/09/11 39 02/09/15م وها 10601Xمزدوجافركات

م.م القاضي عياض 

مركزية اربعاء ايت 

م.م المرابطين مركزية إقليم: سيدي افني

تعنديت

إقليم: سيدي افني 1174273806/09/00 32 06/09/16الحسين بوقسيم 16831Uمزدوجمير لفت

م.م الزهراوي مركزية 

الحفارات ايت ايوب

م.م 3 مارس مركزية اتنين إقليم: سيدي افني

املو

إقليم: سيدي افني 1684202103/09/12 32 25/09/14رشيدة الرايس 16754Kمزدوجاثنين املو

م.م أنوال مركزية اتنين 

اقديم

إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: سيدي افني 1549452102/09/09 27 06/09/17أكوريم مسعود 10618Rمزدوجتغجيجت
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م.م سيدي اعزا مركزية 

فوزارت

م.م الشاطئ مركزية إقليم: سيدي افني

ادبوشني

إقليم: سيدي افني 1581877102/09/10 24 02/09/16عبد ا بوقدور 16836Zمزدوجمير لفت

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: سيدي افني

باها
1910952801/01/17 24 06/09/16خديجة أيت عابد 05284Tمزدوجأيت وادريم

م.م أبو بكر الصديق 

مركزية تكنزة

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: سيدي افني

بنت عمر

إقليم: طانطان 19113711001/01/17 24 06/09/16بوكريشة حدهم 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

م.م أبو بكر الصديق 

مركزية تكنزة

م.م  م بن الحسين مركزية إقليم: سيدي افني

اسك

إقليم: سيدي افني 1911412101/01/17 24 06/09/16بوطغة م 16821Hمزدوجتيوغزة

م.م طارق بن زياد 

مركزية ابضر

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: سيدي افني

الثاني

إقليم: طانطان 1911731201/01/17 24 06/09/16فاطمة الخرشي 15366B)مزدوجطانطان )البلدية

م.م الطاهر الفراني 

مركزية تغلولو

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: سيدي افني

باها
19125461001/01/17 24 06/09/16مجاط مريم 05259Rمزدوجأيت مزال

م.م علي الدرقاوي 

مركزية تيلوى

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: سيدي افني

وتنان
17535371002/09/15 21 02/09/15فاطمة وعزيز 04897Xمزدوجاقصري

م.م الشاطئ مركزية 

ادبوشني

إقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسيإقليم: سيدي افني 1583176105/09/11 17 06/09/17بوفوس اليزيد 25636P)مزدوجالداخلة )البلدية

م.م أم المؤمنين مركزية 

ادبيفنشكير

إقليم: كلميمم م ابن تومرتإقليم: سيدي افني 1682212704/09/12 17 06/09/17مصطفى بوعلي 10562Eمزدوجأيت بوفلن

م.م أبو بكر الصديق 

مركزية تكنزة

إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: سيدي افني 1716656703/09/13 17 06/09/17أبريش م 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

م.م الزدهار مركزية 

كرامة

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: سيدي افني

الخضراء

إقليم: بوجدور 1718866103/09/13 17 06/09/17م نعتي 06480T)مزدوجبوجدور )البلدية

م.م الشعاع مركزية 

اداوسكوم

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: سيدي افني

ملول
19125821101/01/17 16 06/09/16إلتحاق بالزوجةأحمد مكرم 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الزدهار مركزية 

كرامة

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: سيدي افني

باها
1911896701/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجةاحمد الجيد 05157Eمزدوجسيدي بيبي

م.م التلل مركزية 

ادبنران

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: سيدي افني

باها
1912547501/01/17 15 06/09/16إلتحاق بالزوجنجاة   مجاط 05240Vمزدوجانشادن

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: سيدي افني 1911760101/01/17 14 06/09/16احمد الميلودي 13640Aمزدوجلحدار

م.م الرازي مركزية 

اوكرز

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: سيدي افني

باها
1912351801/01/17 14 06/09/16إلتحاق بالزوجمارية خروي 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

م.م علي الدرقاوي 

مركزية تيلوى

إقليم: طاطاتوزونينإقليم: سيدي افني 1912851801/01/17 14 06/09/16سكينة صنب 15978Sمزدوجتيزونين
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م العلويين مركزية 

تشبنيت ايت كرمون

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: سيدي افني

مركزية ميرغت

إقليم: سيدي افني 19113901001/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم بومهى 17006Jمزدوجسيدي حساين أو علي

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

إقليم: طاطااميتكإقليم: سيدي افني 19124601101/01/17 12 06/09/16فوزية لمبركي 16001Sمزدوجتيكزمرت

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: سيدي افني

تمارة
1912624201/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجموزون كلثومة 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

إقليم: سيدي افنيمدرسة عمر الخيامإقليم: سيدي افني 1682283104/09/12 7 06/09/17إلتحاق بالزوجهند  بوكيرة 16826Nمزدوجمير لفت

م.م الطاهر الفراني 

مركزية تغلولو

م.م المسيرة الخضراء إقليم: سيدي افني

مركزية اداي

إقليم: تيزنيت 1682580904/09/12 7 06/09/17العابدي رشيد 16901Vمزدوجاثنين أداي

م.م الشعاع مركزية 

اداوسكوم

م.م  م بن الحسين مركزية إقليم: سيدي افني

اسك

إقليم: سيدي افني 1717837503/09/13 7 06/09/17م الكمني 16821Hمزدوجتيوغزة

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

م.م القادسية مركزية امي إقليم: سيدي افني

اكني

إقليم: سيدي افني 1718319403/09/13 7 06/09/17حسيني هشام 16758Pمزدوجاثنين املو

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

إقليم: النواصرم. 18 نونبرإقليم: سيدي افني 1721404102/09/14 7 06/09/17مرزوق حسناء 20021L)مزدوجبوسكورة )البلدية

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: سيدي افني 1718217503/09/13 6 06/09/17نجاة حديدي 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

م.م  م بن الحسين 

مركزية اسك

المدرسة  البتدائية مولي إقليم: سيدي افني

رشيد

إقليم: بوجدور 1720200102/09/14 6 06/09/17بدر بورحيم 20845G)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 2إقليم: طانطان 886991216/09/87 162 06/04/90أقدمية 20 سنةإبن ماجة     مليكة 02724K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

إقليم: آسفيمدرسة الباهيةإقليم: طانطان 769177516/09/91 136 16/09/98أقدمية 20 سنةجدال    بوشعيب 13559M)مزدوجآسفي )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طانطان

وادي الصفا

إقليم: العيون 58289216/09/94 131 16/09/96إلتحاق بالزوجزروق    مينة 24873K)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائة المختار 

السوسي

إقليم: الحاجبايت وللإقليم: طانطان 1175791206/09/00 104 06/09/00أقدمية 12 سنةفريقش  مينة 04168Eمزدوجبطيط

المدرسة البتدائية 

الحسن الثاني

إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: طانطان 1235874106/09/01 98 06/09/02أقدمية 12 سنةالدي    الزوهرة 06455R)مزدوجطرفاية )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

أنوال

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

إقليم: طانطان 1306194105/09/03 74 19/09/11بوشنة   عبد المجيد 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

 مجموعة مدارس 

ادريس الحارثي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طانطان

أنوال

إقليم: طانطان 1177349206/09/00 24 02/09/16علل هماد 15374K)مزدوجطانطان )البلدية
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية معركة 

أنوال

إقليم: كلميمم م اغبالوإقليم: طانطان 16845201004/09/12 12 02/09/16إلتحاق بالزوجحفيظة زربوي 10578Xمزدوجافران أطلس الصغير

المدرسة البتدائية معركة 

الدشيرة

 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: طانطان

الدريسي

إقليم: طانطان 1721582102/09/14 24 02/09/14كلثومة ابليح 15369E)المازيغيةطانطان )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
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11

المدرسة البتدائية 

الحسن الثاني

المدرسة البتدائية عائشة أم إقليم: بوجدور

المؤمنين

إقليم: العيون 216732116/09/85 134 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الكريم  نجاح 24336B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: بوجدور 60495116/09/94 128 16/09/94أقدمية 20 سنةأحمد أمزيان 24232Nمزدوجحربيل

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

إقليم: بنسليمانم/م المحطة المركزيةإقليم: بوجدور 64345116/09/95 126 16/09/95إلتحاق بالزوجةعزيز  كيلني 07728Z)مزدوجبوزنيقة )البلدية

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية المنصور إقليم: بوجدور

الذهبي

إقليم: العيون 57838216/09/94 114 06/09/00أقدمية 12 سنةقاسم أحرشاف 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: بوجدور

المنصور

إقليم: العيون 1179205206/09/00 114 06/09/00أقدمية 12 سنةحسناء هراز 06425H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: بوجدور 1307825405/09/03 100 05/09/03أقدمية 12 سنةعصام منان 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية المنصور إقليم: بوجدور

الذهبي

إقليم: العيون 1401454207/09/06 82 07/09/06أقدمية 12 سنةحنان أبينو 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية كم 

الوحدة 2

المدرسة البتدائية معركة إقليم: بوجدور

الدشيرة

إقليم: العيون 1234056106/09/01 76 01/11/13أيت  بنشريف  أسماء 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

 المدرسة البتدائية 

لنبعاث

المدرسة البتدائية إقليم: بوجدور

المنفلوطي

إقليم: العيون 1579704202/09/10 54 04/09/12عازم وفاء 25879D)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية إبن إقليم: بوجدور

زيدون

إقليم: العيون 1583368705/09/11 52 05/09/11زهراء الدرقاوي 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية الحي إقليم: بوجدور

الحجري

إقليم: العيون 1583381105/09/11 52 05/09/11سمية درام 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية عبد إقليم: بوجدور

الكريم الخطابي

إقليم: العيون 1583820105/09/11 52 05/09/11فاطمة السالمي 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

النهضة

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: بوجدور

زيد

إقليم: العيون 1233916106/09/01 46 04/09/12اشمير م تقي ا 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: بوجدور

إدريس الحرثي

إقليم: العيون 1682007304/09/12 46 فاطمة الزهراء 

باخنيف

04/09/12 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: بوجدور

الثاني

إقليم: طانطان 1682234104/09/12 46 04/09/12ليلى بودة 15366B)مزدوجطانطان )البلدية

 المدرسة البتدائية 

لنبعاث

إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: بوجدور 1682775104/09/12 46 04/09/12الهام الحافظي 15365A)مزدوجطانطان )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية معركة إقليم: بوجدور

وادي المخازن

إقليم: العيون 1683153604/09/12 46 04/09/12عائشة الصادق 24874L)مزدوجالعيون )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

 المدرسة البتدائية 

لنبعاث

المدرسة البتدائية إبن إقليم: بوجدور

زيدون

إقليم: العيون 1683759604/09/12 46 04/09/12اسماء الخولطي 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: بوجدور 1683942104/09/12 46 04/09/12عائشة موراك 25444F)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية النبعاثإقليم: بوجدور 1583146105/09/11 43 05/09/11إلتحاق بالزوجسكينة بوعنان 15375L)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية حسان بن إقليم: بوجدور

تابث

إقليم: العيون 1582858105/09/11 42 فاطمة الزهراء 

اعميرة

05/09/11 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: بوجدور

زيد

إقليم: العيون 58325116/09/94 40 03/09/13بانن الحبيب 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية صلح إقليم: بوجدور

الدين اليوبي

إقليم: العيون 1399804207/09/05 40 06/09/13البركة عبد الحق 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

النهضة

إقليم: فجيجالزرقطونيإقليم: بوجدور 1683574104/09/12 37 04/09/12إلتحاق بالزوجسعاد قسمي 21427P)مزدوجبوعرفة )البلدية

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية م إقليم: بوجدور

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
204283121/09/83 18 02/09/15المصطفى اربيعة 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: بوجدور

الوليد

إقليم: العيون 1912856101/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجالسباعي فتيحة 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: السمارة

مالك

إقليم: العيون 64043116/09/95 165 16/09/95أقدمية 20 سنةالكوري سالم 18648U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: السمارة

ملول
1235228706/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةبهوش عبد الرحمان 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

عمالة: الصخيرات  - ثريا السقاطإقليم: السمارة

تمارة
1237879106/09/01 139 06/09/01أقدمية 12 سنةالخنوسي قاسم 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

المدرسة البتدائية  كم 

لكويز

عمالة: مراكشمدرسة رابعة العدويةإقليم: السمارة 378553117/09/90 138 03/11/09أقدمية 20 سنةازنزار المصطفى 02462A)مزدوججليز )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المركزية النور

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: السمارة

م الزرقطوني

إقليم: العيون 1158608116/09/99 133 23/09/02أقدمية 12 سنةالدقاق أحمد 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

إقليم: العرائشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: السمارة 707801116/09/92 126 16/09/97أقدمية 20 سنةزروق سعيد 05696R)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: السمارة 1236314206/09/01 108 13/09/02أقدمية 12 سنةالحياني الحسين 10558Aمزدوجتكانت

المدرسة البتدائية ابن 

زهر

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: السمارة

الفهرية

إقليم: العيون 1158626116/09/99 106 24/09/02أقدمية 12 سنةشعيب عبد القادر 24990M)مزدوجالعيون )البلدية
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المدرسة البتدائية حمان إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحة

الفطواكي

إقليم: العيون 1234601106/09/01 102 13/10/05أقدمية 12 سنةعزوزي بلعيد 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية إبن إقليم: السمارة

زيدون

إقليم: العيون 1234765106/09/01 100 06/09/01أقدمية 12 سنةبيلو فتيحي 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية حي إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحة

مولي رشيد

إقليم: السمارة 1179596106/09/00 80 06/10/06أقدمية 12 سنةغوفي فاضمة 10412S)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية  كم 

لكويز

المدرسة البتدائية حمان إقليم: السمارة

الفطواكي

إقليم: العيون 1401281101/01/06 78 01/01/06أقدمية 12 سنةكزواني زاكية 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

زهر

عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: السمارة 1264392804/09/02 76 04/09/12بنعدة دنيا 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

المدرسة البتدائية ودي 

الصفا

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: السمارة

الوليد

إقليم: العيون 1265585104/09/02 73 18/09/15العلل السالكة 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

زهر

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: السمارة

الخضراء

إقليم: بوجدور 1367175207/09/04 17 06/09/17فاطمة بوشلكة 06480T)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحة

السوسي

إقليم: العيون 1549728301/01/10 16 06/09/17أبريك جميلة 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: السمارة 1912463901/01/17 12 06/09/16إلتحاق بالزوجرحمة لمخنتر 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

زهر

إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: السمارة 737610116/09/93 6 06/09/17عماري الهاشمي 12330B)مزدوجميضار )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودنإقليم: العيون

وتنان
216981316/09/85 162 16/09/86أقدمية 20 سنةالصالح اجنيح 04886K)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية 

الشهيد م الزرقطوني

إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: العيون 697477616/09/78 162 16/09/99أقدمية 20 سنةحسن ثقافي 25822S)مزدوجسطات )البلدية

المدرسة البتدائية 

عائشة أم المؤمنين

عمالة: إنزكان ايت م الفلحإقليم: العيون

ملول
783483119/11/91 150 06/09/06أقدمية 20 سنةمليكة التوبي 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة: سلمدرسة ابن تومرتإقليم: العيون 724167116/09/92 140 16/09/95أقدمية 20 سنةمرتاح  الجيللي 01151A باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة: إنزكان ايت م الفلحإقليم: العيون

ملول
725524116/09/92 134 عبد الصادق 

الموسوني
16/09/95أقدمية 20 سنة 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: العيون

الشق
205818111/10/82 130 06/09/00أقدمية 12 سنةعمر أشليف 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

إقليم: ميدلتمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: العيون 392232517/09/90 126 16/09/98أقدمية 20 سنةفاتيحة العربي 11600H)مزدوجميدلت )البلدية
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

العرفان

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: العيون 737772116/09/93 124 02/09/15أقدمية 20 سنةعبد الحق برجي 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

المدرسة البتدائية حي 

مولي رشيد

عمالة: سلمدرسة بوشعيب  الحريزيإقليم: العيون 706880216/09/92 122 11/10/16أقدمية 12 سنةأشملل عبد ا 01204H)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة: سلمدرسة بوشعيب  الحريزيإقليم: العيون 1113698216/09/97 120 03/09/13أقدمية 12 سنةرشيدة فارس 01204H)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: العيون

الشق
63884116/09/95 118 06/09/00أقدمية 12 سنةأمزوزي فوزية 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية حسان 

بن تابث

إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: العيون 775175416/09/91 116 04/09/13أقدمية 20 سنةقدسي منصورة 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

المدرسة البتدائية بئر 

أنزان

المدرسة البتدائية المنصور إقليم: العيون

الذهبي

إقليم: العيون 288954116/09/86 114 06/09/00أقدمية 12 سنةابراهيم أحموش 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية عبد إقليم: العيون

الكريم الخطابي

إقليم: العيون 1268145320/09/02 96 20/09/02أقدمية 12 سنةعمر مذكور 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة 

بن زيد

عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: العيون 1399606206/10/05 80 06/09/13ليلى شهبان 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

فلسطين

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: العيون 1174101106/09/00 66 04/09/12احمد  محمود  ابيهي 25540K)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: العيون

الوليد

إقليم: العيون 1548272120/11/08 66 24/09/10احمد اندور 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية حي إقليم: العيون

مولي رشيد

إقليم: العيون 1399088430/09/05 64 28/09/11م عالي أكاك 06431P)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: العيون

إدريس الحرثي

إقليم: العيون 1044921116/09/96 60 05/09/08عبد العزيز المودن 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة 

بن زيد

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيون

زيدون

إقليم: العيون 1306134205/09/03 60 02/09/13محجوبة بنعدو 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: العيون

م الزرقطوني

إقليم: العيون 1399918230/09/05 58 24/09/10الخان  ربيعة 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية 20 إقليم: العيون

غشت

إقليم: العيون 1400665530/09/05 58 12/10/10منعام سناء 26041E)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن سيناإقليم: العيون 1264975304/09/02 50 02/09/16بوغيد م 06442B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن سيناإقليم: العيون 1400724330/09/05 50 04/09/12هشام  نزهاري 06442B)مزدوجالعيون )البلدية
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إقليم: العيونالمدرسة البتدائية بئر أنزانإقليم: العيون 1405603206/09/07 50 04/09/12تورى يارى 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: العيون

الوليد

إقليم: العيون 740342116/09/93 43 02/09/16إلتحاق بالزوجةالفيحل سعيد 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية الحي إقليم: العيون

الحجري

إقليم: العيون 1585346609/12/11 42 27/01/12عائشة الخولطي 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

تارومة

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: العيون

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1683626504/09/12 36 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة كوريمي 05081Xمزدوجتمسية

المدرسة البتدائية 

تارومة

المدرسة البتدائية حسان بن إقليم: العيون

تابث

إقليم: العيون 1684384104/09/12 36 04/09/12إلتحاق بالزوجرباب التاقي 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

فلسطين

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: العيون 12364391006/09/01 32 30/10/16الخاليدي مريم 20466V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: العيونمركزية فم الواد القرية

الوليد

إقليم: العيون 1585156209/12/11 27 09/09/16إلتحاق بالزوجةم بن جدي 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية بئر أنزانإقليم: العيون 1267863104/09/02 26 02/09/14إلتحاق بالزوجةلغزال سالم 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: العيون 1407371105/09/08 26 02/09/14إلتحاق بالزوجالناصري كوثر 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

المدرسة البتدائية  إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

الخوارزمي

إقليم: بوجدور 1579922102/09/10 69 02/09/10رقية العطار 26029S)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

المنفلوطي

إقليم: العيون 1580107102/09/10 69 02/09/10بية الوقيني 25879D)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

بن تاشفين

إقليم: طانطان 1580155102/09/10 65 02/09/12ربيعة بوكا 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

مدرسة المسيرة 

الخضراء

المدرسة البتدائية حسان بن إقليم: طرفاية

تابث

إقليم: العيون 1580809102/09/10 60 02/09/10إلتحاق بالزوجحسناء حام 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: طرفايةم/م الوحدة

المنفلوطي

إقليم: العيون 1579769102/09/10 59 02/09/10خديجة اهراس 25879D)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

إدريس الحرثي

إقليم: العيون 1579896102/09/10 59 02/09/10إلتحاق بالزوجسناء ارهوش 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

السوسي

إقليم: العيون 1580874102/09/10 59 02/09/10حكيمة ابنو زهار 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: طرفايةم/م الوحدة

الدين اليوبي

إقليم: العيون 1581150102/09/10 59 02/09/10نعيمة منصور 26039C)مزدوجالعيون )البلدية
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المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

زيد

إقليم: العيون 1682250104/09/12 53 04/09/12محجوبة  بوغنبور 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

أنوال

إقليم: طانطان 1682684104/09/12 53 04/09/12عائشة  الباز 15374K)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: طرفايةم/م الوحدة

الكريم الخطابي

إقليم: العيون 1683378104/09/12 53 04/09/12هاجر حربي 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

مالك

إقليم: العيون 1580017202/09/10 51 04/09/12مريم بلحمرة 18648U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية حمان إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

الفطواكي

إقليم: العيون 1681751104/09/12 51 04/09/12ابتسام أيت أم عائشة 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

وادي المخازن

إقليم: العيون 1236492306/09/01 46 04/09/12الكوري أحمد 24874L)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع 1681594104/09/12 46 04/09/12بشرى البيش 20466V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

إدريس الحرثي

إقليم: العيون 1684270104/09/12 46 04/09/12حنان سعيدي 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية فلسطينإقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي 1579881702/09/10 45 06/09/17ليلى انفلوس 25876Aمزدوجفم الواد

إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع 1684169104/09/12 37 04/09/12إلتحاق بالزوج حفيظة اوتزكنرمت 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية فلسطينإقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع 1579972702/09/10 34 02/09/16بايش الحسين 25876Aمزدوجفم الواد

المدرسة البتدائية عبد إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

الكريم الخطابي

إقليم: العيون 1683691204/09/12 29 29/05/17إلتحاق بالزوجأمال  لحليمـــــــــي 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةم/م الوحدة

السوسي

إقليم: العيون 1407188205/09/08 24 02/09/16مليكة خرصة 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

الخضراء

إقليم: العيون 1911850101/01/17 15 فاطمة الزهراء 

البخاري
06/09/16إلتحاق بالزوج 06439Y)مزدوجالعيون )البلدية
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12

م.م الجبل الخضر مركزية إقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون

مستي

إقليم: سيدي افني 1238995206/09/01 88 07/09/05أقدمية 12 سنةانزار علي سالم 16718

W

مزدوجمستي

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الدشيرةإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 1580108102/09/10 58 02/09/10جامع   بيزري 06428L)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الوفاقإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 1579823102/09/10 48 02/09/10سعيد  أقيوا 24991N)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون

نافع

إقليم: السمارة 1681652104/09/12 36 04/09/12عمر ادليمي 10411R)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز

العزيز خيا

إقليم: بوجدور 1912652201/01/17 22 06/09/16عبد المجيد نصري 19283J)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: ورزازاتم تصومعتإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 1720781402/09/14 24 02/09/14رشيد المصلحي 12761V)المازيغيةورزازات )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادم. الفتحإقليم: وادي الذهبمدرسة عبد ا ولد باهيا 706526416/09/92 146 16/09/92أقدمية 20 سنةبنيونس سوابي 04256A)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة الشريف 

الدريسي

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: وادي الذهب

بن ياسين

إقليم: العيون 1122824216/09/98 112 16/09/98أقدمية 20 سنةام العيد اوبيهي 06450K)مزدوجالعيون )البلدية

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

إقليم: العيونالمدرسة البتدائية بئر أنزانإقليم: وادي الذهب 1045228116/09/96 106 16/09/02أقدمية 12 سنةيحظيه حفيظي 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن 1265580804/09/02 106 مولي اسماعيل 

العلوي
04/09/02أقدمية 12 سنة 04220Lمزدوجرأس اجري

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن 1399585307/09/05 78 07/09/05أقدمية 12 سنةلمياء بوت 10925Zمزدوجعامر السفلية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف

الدشيرة

إقليم: العيون 738626116/09/93 74 05/09/07عبد السلم الحيمر 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

مدرسة المسيرة 

الخضراء

المدرسة البتدائية م إقليم: وادي الذهب

السادس

إقليم: العيون 1401774206/09/06 72 06/09/06أقدمية 12 سنةحموعلي مبارك 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسي

م الزرقطوني

إقليم: العيون 55606216/09/94 70 05/09/08الخاطيبي عبد الهادي 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسي

زيد

إقليم: العيون 1156464116/09/99 70 05/09/08م اليطرو 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

مدرسة المسيرة 

الخضراء

عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: وادي الذهب 1180697206/09/00 69 06/09/07إلتحاق بالزوجمونية مشانة 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الشريف 

الدريسي

إقليم: وادي الذهبمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: وادي الذهب 1399866107/09/05 66 02/09/11مريم  الحيرش 13525A)مزدوجالداخلة )البلدية
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المدرسة البتدائية معركة إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن

تافودارت

إقليم: العيون 1548886102/09/09 60 فاطمة الزهراء 

تخصيت

02/09/10 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة

اولداشعيب 2

إقليم: الناضور 1580884102/09/10 58 02/09/10عبد الرحيم ادحمو 12366R)مزدوجسلوان )البلدية

إقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 1581430102/09/10 58 02/09/10عبد ا رمان 23595

W

مزدوجبوجدور )البلدية(

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن

الثاني

إقليم: بوجدور 1683086104/09/12 46 04/09/12حليمة الغاريتي 06478R)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 1583852105/09/11 42 05/09/11جميلة الزرقي 23305F)مزدوجالداخلة )البلدية

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

المدرسة البتدائية حسان بن إقليم: وادي الذهب

تابث

إقليم: العيون 1157499116/09/99 40 02/09/16دهاي    حسن 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

 مدرسة المختار 

السوسي

إقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابيإقليم: وادي الذهب 1681747204/09/12 36 04/09/12م أيت موسى 25829Z)مزدوجالداخلة )البلدية

 مدرسة المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: وادي الذهب

مالك

إقليم: العيون 1682030504/09/12 36 04/09/12م بارير 18648U)مزدوجالعيون )البلدية

 مدرسة المختار 

السوسي

إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: وادي الذهب 1684232104/09/12 36 04/09/12م رزقي 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: وادي الذهبمدرسة لكلت 1681506105/09/11 18 02/09/15ترية الساتلي 05847Eمزدوجسوق الطلبة

مدرسة الشريف 

الدريسي

إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: وادي الذهب 16827951204/09/12 16 06/09/17زكرياء الحملوي 02196Lمزدوجسيدي داود

المدرسة البتدائية المختار إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف

السوسي

إقليم: العيون 14068151105/09/08 6 06/09/17الكنتاوي للة 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف

الحجري

إقليم: العيون 1910974101/01/17 22 عبد الرحمان ايت 

يدير

06/09/16 06443C)المازيغيةالعيون )البلدية
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