
طنجة - تطوان - الحسیمة 01    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: الجدیدة الشروقة 2657 إقلیم: شفشاون م/م النھضة _بني شیا المزوزي رشید 56120

بدون سكن 61 17/09/1990 2 إقلیم: الحاجب ایت عبد السالم 1771 إقلیم: وزان م م جعفر بن عطیة حمید بنرحاوي 383617

بدون سكن 66 16/09/1991 3 إقلیم: الحسیمة عبد هللا بن یاسین 1 إقلیم: الحسیمة الحي الجدید سلیم أزرقان 768264

بدون سكن 61 16/09/1991 1 إقلیم: الحسیمة تیغانیمین 2 إقلیم: الحسیمة امرابطن علي االدریسي 774386

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: الحسیمة اتشایف 21 إقلیم: الحسیمة لحصن ع.الواحد لكتیوت 787376

نعم 54 21/09/1983 1 إقلیم: الحسیمة وادي الدھب 3 إقلیم: الحسیمة السواني محمد عمي 174313

بدون سكن 50 16/09/1991 2 إقلیم: الحسیمة السواني 1092 إقلیم: الحسیمة اشتوانن محمد المرابط 778197

نعم 50 16/09/1992 4 إقلیم: الحسیمة امزورن 2 1081 إقلیم: الحسیمة األبواب رابح مالك  706846

بدون سكن 47 16/09/1986 2 إقلیم: الحسیمة اعكیین 10 إقلیم: الحسیمة ایت القاضي مصطفى  الزكریتي 288228

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: الحسیمة الحي الجدید 1070 إقلیم: الحسیمة ازریاحن نور سعید مسعودي 744214

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: الحسیمة الرواضي الجمعاتیة 1105 إقلیم: الحسیمة امشحودن جمال الدھري 725665

نعم 45 16/09/1980 1 إقلیم: الحسیمة تزوراخت العلیا 11 إقلیم: الحسیمة بلحك الحبشاوي محمد 690806

غیر صالح 42 16/09/1992 2 إقلیم: الحسیمة تزروت 1116 إقلیم: الحسیمة امزورن 2 حسن المنصوري 725234

بدون سكن 55 16/09/1992 4 إقلیم: 
الخمیسات

برجلین 2108 إقلیم: العرائش م/م سیدي مزوار-تاولة- 
  المركزیة

موسى طرشیح 707785

بدون سكن 55 16/09/1991 6 إقلیم: 
الخمیسات

خالد بن الولید 349 إقلیم: وزان م م الدوالح المصطفى أبخان 397744

بدون سكن 50 16/09/1993 6 إقلیم: 
الخمیسات

عمر بن عبد العزیز 2135 إقلیم: شفشاون م/م ادریس االول 
_أوفاس

رجحي عبداإللھ 749934

بدون سكن 50 16/09/1988 2 إقلیم: 
الخمیسات

الحجامة 362 إقلیم: تطوان م,م بني لیث محمد البكوري 335933

بدون سكن 45 16/09/1994 3 إقلیم: 
الخمیسات

بریمة 2105 إقلیم: شفشاون م/م واد امزكان _زازو عبد السالم عیسى 56511

بدون سكن 55 16/09/1991 1 إقلیم: 
الدریوش

م.م ابن المعتز 158 إقلیم: الحسیمة بینتي محمد فوراس 775550

نعم 79 16/09/1985 1 إقلیم: العرائش مدرسة محمد بن  
الراضي السالوي

1211 إقلیم: العرائش م/م عمر بن عبدالعزیز 
 المركزیة

المصطفى ربعطاش 211404

بدون سكن 76 16/09/1987 1 إقلیم: العرائش مدرسة محمد الخامس 
االؤلى

76 إقلیم: العرائش مدرسة لسان الدین بن 
الخطیب

بدیعة الوھابي 887193
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نعم 75 16/09/1986 1 إقلیم: العرائش مدرسة لسان الدین بن 
الخطیب

1214 إقلیم: العرائش مدرسة عبدالمالك 
السعدي

سعاد أعراس 878529

نعم 65 01/10/1981 3 إقلیم: العرائش مدرسة المعتمد بن عباد 1210 إقلیم: العرائش م/م  الموارعة الرمل الجاللي زواد 140114

بدون سكن 64 16/09/1981 2 إقلیم: العرائش مدرسة األمل 74 إقلیم: العرائش م/م عالل الفاسي  
  ریصانة المركزیة

احمد مارسو 150692

نعم 58 16/09/1988 6 إقلیم: العرائش مدرسة عبدالخالق 
الطریس

1209 إقلیم: العرائش م/م أوالد الغماري 
المركزیة

ابراھیم الشیھب 316008

بدون سكن 55 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش م/م عمر بن الخطاب  
  أوالد عمران المركزیة

88 إقلیم: العرائش عبداإلاله حیدي م/م صفھارالمركزیة 393871

نعم 55 19/11/1990 6 إقلیم: العرائش مدرسة عبدالمالك 
السعدي

1215 إقلیم: العرائش غیثة الطاھري م/م ابن طفیل المركزیة 393860

بدون سكن 55 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش مدرسة یوسف بن تاشفین 72 إقلیم: العرائش م/م  صف التراولة 
 المركزیة

السعید الشدادي 379057

نعم 54 17/09/1984 1 إقلیم: العرائش مدرسة جابر ابن حیان 73 إقلیم: تطوان بني موسى محمد بن السویبة 236749

مستعمل 
كإدارة

50 16/09/1992 1 إقلیم: العرائش 89 م/م الھیاطة  إقلیم: العرائش م/م موالي عبد السالم 
المركزیة

بنسلیمان عبدالصمد 706640

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: العرائش م/م  الموارعة الرمل 1224 إقلیم: العرائش م/م الطواجنة المركزیة العربي    قمراني 774931

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: العرائش م/م الشلیحات المجاھدین 
المركزیة

1235 إقلیم: العرائش م/م تجــــــــــــزرت 
 المركزیة

المختار بنعز الدین 749812

غیر صالح 45 16/09/1993 2 إقلیم: العرائش م/م اإلمام مالك المركز 78 إقلیم: العرائش م/م أمزواق المركزیة أحمد النادي 749136

بدون سكن 45 16/09/1992 9 إقلیم: العرائش مدرسة  الھیایضة 79 إقلیم: شفشاون م/م أساكي سعید ولد عربیة 725847

نعم 79 21/09/1983 1 إقلیم: القنیطرة عبد المومن بن علي 334 إقلیم: وزان عبد الرحیم الراجي    م/م وادي المخازن2 176929

بدون سكن 55 16/09/1991 8 إقلیم: القنیطرة اوالد موسى البحارة 343 إقلیم: العرائش م/م الخراشفة 2 
المركزیة  عامرعین 

الحنة

إبرھمي مغنیة 769101

بدون سكن 55 16/09/1985 1 إقلیم: القنیطرة النجاجعة 344 إقلیم: العرائش الخراشفة المركز الحسین الحیرش 216592

مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1991 3 إقلیم: القنیطرة م/م المعاشات 2057 إقلیم: العرائش م/م المغرب العربي 
المركزیة

عمار الخبیر 774355

بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: القنیطرة العیایدة 2068 إقلیم: العرائش م/م أوالد بوربیع 
 المركزیة

الزداك  أحمد    774233

بدون سكن 45 16/09/1991 3 إقلیم: القنیطرة م,م تعاونیة النصر 2090 إقلیم: وزان م م ابن منظور ربیعة  أخا 774123
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نعم 45 16/09/1992 10 إقلیم: القنیطرة احسینات 2076 إقلیم: الحسیمة بني اشبون محمد توري 718040

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: القنیطرة عین تیھلي 342 إقلیم: وزان م م حمان الفطواكي1 الحبیب فرید 393809

غیر صالح 50 16/09/1991 6 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة حد 
السوالم

478 إقلیم: العرائش م/م عنصر الحاج 
المركزیة

عطیف الكبیر 775489

بدون سكن 45 16/09/1993 6 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م بئر قطارة المركزیة 469 إقلیم: شفشاون م/م عبد العزیز بن 
ادریس _الملحة

محمد العوینة 734927

بدون سكن 45 16/09/1992 6 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م عین بوشني 
المركزیة

468 إقلیم: شفشاون م/م صالح الدین االیوبي 
_سبت أسیفان

الحسین  لمعیدنات 725584

بدون سكن 45 17/09/1990 3 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م عین الشكیكة 
المركزیة

2537 إقلیم: العرائش م/م الشلیحات المجاھدین 
المركزیة

رفیق عبد هللا 391453

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: تازة بني امحمد المركز 320 إقلیم: الحسیمة عین بنعبو عبد المجید القلعي 724280

نعم 45 16/09/1992 2 إقلیم: تازة إحموتن المركز 315 إقلیم: الحسیمة تزروت محمد غنیبج 719684

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: تازة امزاورو المركز 1997 إقلیم: الحسیمة تطیاشت العسري محمد 57675

نعم 42 16/09/1993 3 إقلیم: تازة ظھر اللوز المركز 318 إقلیم: الحسیمة الرواضي الجمعاتیة عزوز جیلي 744150

مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1995 1 إقلیم: تاونات م/م أوالد الحاج محمد 1899 إقلیم: شفشاون م/م بني بشار محمد لبروزي 89320

نعم 45 16/09/1991 1 إقلیم: تاونات م/م  مساسة 308 إقلیم: الحسیمة بني احمد كبیر السلماني 776640

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: تاونات م/م  كالبـــة 302 إقلیم: شفشاون م/م ابي العالء المعري 
_أمطیل

عبد العالي الجباري 746268

غیر صالح 45 16/09/1993 6 إقلیم: تاونات م/م  دیــدبــة 1937 إقلیم: الحسیمة تبرانت الحسن قاوري 740755

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: تاونات م/م اوالد بلكعاب 301 إقلیم: الحسیمة اركیون الخمار لعماري 725567

بدون سكن 45 16/09/1992 4 إقلیم: تاونات م/م  اوالد العسري 1950 إقلیم: شفشاون م/م بني ھلیل مصطفى بلمقدم 725100

غیر صالح 45 16/09/1994 2 إقلیم: تاونات م/م  عدالة 1939 إقلیم: الحسیمة بني عیاش عبدالرحمان ھارشي 60286

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: تاونات م/م  كالز 1873 إقلیم: الحسیمة اساكن محمد سعدي 60229

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: تاونات م/م  باب الزریبة 289 إقلیم: الحسیمة امكزن فرید الملكي 60163

نعم 45 16/09/1994 4 إقلیم: تاونات م/م أحمد بوكماخ  1952 إقلیم: شفشاون م/م أوالسن الجیاللي المشھور 60101

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: تاونات م/م  الفریشة 296 إقلیم: شفشاون م/م أغبال عبدالقادر الزوالتي 57763

محتل 78 16/09/1989 1 إقلیم: تطوان أبریل 9 129 إقلیم: تطوان أبي العباس السبتي محمد عبد االوي 354133
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بدون سكن 78 16/09/1988 1 إقلیم: تطوان امحمد عزیمان 127 إقلیم: تطوان مدرسة سیدي احمد 
الزواق

قروق احمد 316269

بدون سكن 74 16/09/1989 2 إقلیم: تطوان م,م دار الخیاط 136 إقلیم: تطوان عین موالتھم عبد الحق الملولي 355706

بدون سكن 73 16/09/1985 3 إقلیم: تطوان أبي العباس السبتي 1358 إقلیم: تطوان اإلمام مالك نور الدین الجعباق 216576

نعم 70 16/09/1982 1 إقلیم: تطوان م, م المالیین 1375 إقلیم: تطوان السیدة آمنة أحمد القیطوني 153522

غیر صالح 58 16/09/1991 4 إقلیم: تطوان بنقریش 135 إقلیم: تطوان عین سناد احمد الحمیوي 769702

غیر صالح 55 16/09/1991 5 إقلیم: تطوان اإلمام مالك 1353 إقلیم: تطوان یعقوبش عنة حمید 775297

غیر صالح 55 16/09/1991 4 إقلیم: تطوان مدرسة 18نوفمبر 128 إقلیم: شفشاون م/م ازغار بني تلید _  
أزغار

عبدالعالي اإلدریسي 
البركاني

771867

نعم 55 16/09/1991 5 إقلیم: تطوان الزینات 137 إقلیم: تطوان الصباب عبد العزیز بوكر 762839

بدون سكن 54 16/09/1982 1 إقلیم: تطوان مدرسة سیدي احمد 
الزواق

1352 إقلیم: فحص - 
انجرة

عمر بن الخطاب محمد العربي أوالد علي 173468

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: تطوان الحزومرییش 132 إقلیم: تطوان السالم خالد الحسناوي 724075

نعم 45 16/09/1994 7 إقلیم: تطوان افران علي 134 إقلیم: الحسیمة وادي محكم سعید المنصوري 59112

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: تطوان عین موالتھم 1369 إقلیم: شفشاون م/م تالتفراط حاتم العمراني 58778

غیر صالح 45 16/09/1994 3 إقلیم: تطوان یعقوبش 1368 إقلیم: تطوان اوالد علي المنصور عبد العظیم البشیري 56112

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: خریبكة الطبا 2512 إقلیم: شفشاون م/م تارغة عزیز  بیاضة 707733

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: خنیفرة تاولي 2426 إقلیم: شفشاون م/م تیمارت اھیان عزیز 57712

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سي 
مسعود

566 إقلیم: الحسیمة اسمار األعلى فیضالي عزیز 706768

نعم 48 11/10/1982 2 إقلیم: سیدي 
بنور

المستقبل 589 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

بني مزالة عبد اللطیف عمارى 206251

بدون سكن 55 16/09/1991 3 إقلیم: سیدي 
سلیمان

اوالد عقبة 2253 إقلیم: شفشاون م/م أزغار بنوى عبد الرحمان 772088

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

اوالد حنون الواد 388 إقلیم: شفشاون م/م اصفارن المصطفي رشید 724094

بدون سكن 50 16/09/1991 8 إقلیم: سیدي 
سلیمان

ضایة عائشة 389 إقلیم: وزان م م معروف الروصافي شكیري احمد 766482

بدون سكن 48 16/09/1991 6 إقلیم: سیدي 
سلیمان

1اوالد الكزولي  393 إقلیم: وزان م/م سبدي محمدالعربي محمد یسفي 765406
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بدون سكن 45 17/09/1990 5 إقلیم: سیدي 
سلیمان

م.م اللعبیات 2254 إقلیم: شفشاون م/م القوب العایدي خدیم هللا 391016

بدون سكن 42 16/09/1992 9 إقلیم: سیدي 
سلیمان

الزعابلة 2238 إقلیم: وزان أنوال عبد العزیز المكروز 724262

غیر صالح 50 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

ابن القاضي 2216 إقلیم: شفشاون م/م عبدهللا ابراھیم 
_امزرة

راجي محمد 724198

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

أوالد عسكر 2209 إقلیم: شفشاون م/م إجافن لعزیز ادریس 724159

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

ابن البناء 2195 إقلیم: شفشاون م/م عقبة بن نافع مركزیة 
_لمدینة

زھیر العمراني 749596

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: سیدي 
قاسم

المعاریف عین قرواش 383 إقلیم: شفشاون م/م سیدي عالل الحاج 
_فیفي

قرطاس محمد 746380

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

عمرو بن العاص 2208 إقلیم: شفشاون م/م سیدي غانم المصطفى عامر 744018

غیر صالح 45 16/09/1994 2 إقلیم: سیدي 
قاسم

الموحدین 382 إقلیم: شفشاون م/م عمر بن الخطاب 
_المودین

اعمیر عبدالمجید 60208

غیر صالح 45 16/09/1994 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

ابن الرومي 2201 إقلیم: شفشاون م/م بني میزار محسین امھاوش 59836

بدون سكن 45 17/09/1990 4 إقلیم: سیدي 
قاسم

اوالد غیدة 2225 إقلیم: وزان م م أبو القاسم الزھراوي مصطفى مكان 392243

غیر صالح 64 16/09/1991 1 إقلیم: شفشاون مدرسة سلیمان الحوات 33 إقلیم: شفشاون م/م ترینیس التھامي الفیاللي 769138

بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: شفشاون م/م القلعة 56 إقلیم: شفشاون م/م بني عشیر العربي الخشین اغالل 720833

بدون سكن 45 16/09/1995 8 إقلیم: شفشاون م/م تارغة 1180 إقلیم: شفشاون م/م تالریحان خالد الشمانتي الھواري 92776

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: شفشاون م/م ترینیس 1177 إقلیم: شفشاون م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

الرحماني سعید 738996

غیر صالح 45 16/09/1994 2 إقلیم: شفشاون م/م ابن خلدون _سوق 
األحد

1155 إقلیم: شفشاون م/م ترزات بن سعید عبد العالي 55829

بدون سكن 45 17/09/1990 6 إقلیم: صفرو مركز تاغیت 283 إقلیم: شفشاون م/م المصلى محمد عیاش 379257

بدون سكن 73 16/09/1989 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

تافزة 68 إقلیم: تطوان م, م المالیین محمد اشوییاخ 260035

بدون سكن 69 17/09/1990 2 إقلیم: فحص - 
انجرة

المنار 71 عمالة: طنجة - 
أصیال

صالح الدین األیوبي الفقیر عبد هللا 391057
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

بدون سكن 50 16/09/1992 3 إقلیم: فحص - 
انجرة

بني حلو السفلى 67 إقلیم: شفشاون م/م الحسن الوزان 
_أمتار

نور الدین حدو عمر 717901

نعم 50 16/09/1992 8 إقلیم: فحص - 
انجرة

عمر بن الخطاب 1192 إقلیم: الحسیمة المنصف نور الدین عبدربي 707729

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

الدشیشة 1200 إقلیم: الحسیمة تیزي خطاب لعشاشي لحبیب 743511

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

أبو بكر الصدیق 1190 إقلیم: فحص - 
انجرة

الدشیشة سمیر بنعجیبة 707478

بدون سكن 45 16/09/1992 4 إقلیم: مدیونة الشیاظمة 2690 إقلیم: شفشاون م/م حسن أحیزون 
_تزروت

سعید ناجي 725030

بدون سكن 50 16/09/1992 8 إقلیم: موالي 
یعقوب

لكرم المركز 2039 إقلیم: الحسیمة بني بوخلف سعید بیدادة 724043

محتل 50 16/09/1992 1 إقلیم: وزان م م الفقیھ القري 104 إقلیم: وزان م م بني كولش الشریف الشوني 725109

غیر صالح 45 01/11/1993 3 إقلیم: وزان م/م الفقیھ الرھوني 102 إقلیم: وزان م م الشراطین حفیظ الھاللي 833023

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: وزان م/م محمد بن بطوطة 101 إقلیم: وزان م م عبدالرحمان الداخل رحالي بلخیر 787131

غیر صالح 45 16/09/1991 1 إقلیم: وزان م م الجابریین 10468 إقلیم: وزان م م اللوكوس سلیمان شعشوعي 774099

مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1993 1 إقلیم: وزان م م تملة 106 إقلیم: وزان م/م حمان الفطواكي 2 عبدالواحد الرزكوني 749677

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: وزان م م 6نونبر 94 إقلیم: شفشاون م/م المجاھدین _تمروت حمید المساوي 741930

بدون سكن 45 16/09/1992 3 إقلیم: وزان م م واد المخازن 1 93 إقلیم: شفشاون م/م یوسف التلیدي 
_تنقوب

عبد الصمد الحماني 706671

غیر صالح 39 16/09/1993 2 إقلیم: وزان 1281    م/م وادي المخازن2 إقلیم: وزان المدرسة الجماعاتیة ونانة خالد الوقواق 742142

بدون سكن 39 16/09/1992 2 إقلیم: وزان م م أبو القاسم الزھراوي 1272 إقلیم: شفشاون مدرسة  علي المتیوي 
_الجبھة

عبد هللا بطیوي 706643

بدون سكن 45 16/09/1994 3 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

التعاون 2593 إقلیم: العرائش أغلیمین المركز لحسن الفصاص 57516

نعم 58 17/09/1984 10 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

خالد بن الولید 2265 إقلیم: وزان م/م الوحدة ازعیزاع محمد 236580

نعم 45 16/09/1992 3 عمالة: 
المحمدیة

سیدي العربي 2717 إقلیم: العرائش محمد البوعناني م/م الصف المركزیة 707132
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

محتل 56 16/09/1980 5 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

ابن النفیس 1397 إقلیم: فحص - 
انجرة

أبو بكر الصدیق سالحي عبداللطیف 110193

بدون سكن 58 16/09/1992 4 عمالة: سال ابن طفیل 367 إقلیم: الحسیمة بوغمبو ع الحمید أشھبار 783898

نعم 88 16/09/1991 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

قاسم بن إدریس 112 عمالة: طنجة - 
أصیال

اجزنایة مسعود مرماش 775311

نعم 79 17/09/1990 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

ابن عاشر 121 إقلیم: العرائش مدرسة المعتمد بن عباد عبد الرحیم ذو الفضل 378309

بدون سكن 75 17/09/1990 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

فاطمة الزھراء 115 عمالة: طنجة - 
أصیال

المجد حسن تانوتي 383450

محتل 75 17/09/1990 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

حفصة أم المؤمنین 119 عمالة: طنجة - 
أصیال

ابن سعید المغربي عائشة حاكیمي 383026

نعم 75 16/09/1989 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

ینایر 11 117 إقلیم: العرائش مدرسة عبدالخالق 
الطریس

محمد المرابط 356580

نعم 70 16/09/1986 5 عمالة: طنجة 
- أصیال

المجد 1300 إقلیم: الحسیمة بني عمارت محمد السعیدي 288221

نعم 65 21/09/1983 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

دار الشاوي 124 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ابن النفیس العبودي ابراھیم 204162

بدون سكن 62 16/09/1985 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

الجبیلة 116 عمالة: طنجة - 
أصیال

البریدیة العزوزي حسن 258460

نعم 61 16/09/1991 4 عمالة: طنجة 
- أصیال

الخیر 10463 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

عالل بن عبد هللا عبد الخالق أوالد عمر 774097

بدون سكن 58 17/09/1990 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

أوالد عنتر 125 عمالة: طنجة - 
أصیال

أوالد الریاحي سیدي محمد برشیدا 377917

محتل 58 16/09/1985 7 عمالة: طنجة 
- أصیال

المستقبل 111 إقلیم: فحص - 
انجرة

تغرامت المركز عبدالعزیز  الشریكي 213966

بدون سكن 58 01/10/1980 5 عمالة: طنجة 
- أصیال

الحسن الثاني 123 إقلیم: فحص - 
انجرة

لشھبة محمد جیبط القاضي 140854

بدون سكن 58 16/09/1981 9 عمالة: طنجة 
- أصیال

ابن سعید المغربي 1312 إقلیم: فحص - 
انجرة

حسانة / المركز جرار ادریس 140172

بدون سكن 50 26/03/1992 10 عمالة: طنجة 
- أصیال

اجزنایة 1337 إقلیم: فحص - 
انجرة

الحمومي علي لكبیش 780733

بدون سكن 50 16/09/1992 9 عمالة: طنجة 
- أصیال

حجرة النحل 126 إقلیم: العرائش أمكادي بني یسف 
 المركزیة

محمد الخطاب 725637
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

بدون سكن 46 16/11/1979 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

صالح الدین األیوبي 1320 عمالة: طنجة - 
أصیال

سیدي أحمد بن عجیبة محمد السمري 130413

بدون سكن 78 16/09/1991 1 عمالة: فاس اإلمام مالك بنات 251 إقلیم: الحسیمة بني بو عیاش الحسین نحود 774238

بدون سكن 77 16/09/1981 3 عمالة: مكناس معمل اإلسمنت 233 عمالة: طنجة - 
أصیال

أحد الغربیة العربي المقیلش 150588

بدون سكن 64 17/09/1984 6 عمالة: مكناس عین كرمة 1700 إقلیم: شفشاون م/م ابن خلدون _سوق 
األحد

المدن حمید 240383

بدون سكن 55 16/09/1992 3 عمالة: مكناس بني عمار 1716 إقلیم: الحسیمة السواحل باسو الرجافي هللا 719764

مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1991 1 عمالة: مكناس عزیب الحمراء 1713 إقلیم: وزان م م الحریشة نزیھ لحسن 766313

نعم 78 16/09/1987 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. اإلمام علي 200 إقلیم: العرائش مدرسة محمد بن  
الراضي السالوي

حسن البوشیخي 303174
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الشرق 02    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

غیر صالح 45 16/09/1991 5 إقلیم: إفران أیت سیدي میمون 1839 إقلیم: الدریوش م م ابن طفیل سعید    بو العزافیر 766303

مستعمل 
كإدارة

45 17/09/1990 2 إقلیم: إفران أكدال 275 إقلیم: الدریوش م م امحایست حسن بنحال 393516

نعم 46 16/09/1988 1 إقلیم: 
الدریوش

م.م طارق بن زیاد 149 إقلیم: الدریوش م. ابن ھانئ عبد القادر الخیاطي 317736

نعم 45 16/09/1990 1 إقلیم: 
الدریوش

م. ابن ھانئ 1443 إقلیم: الدریوش م الزیتون لقوام فوزیة 377598

بدون سكن 42 16/09/1986 1 إقلیم: 
الدریوش

م. العھد الجدید 148 إقلیم: الدریوش م. ابن رشد الزالل محمد 270760

نعم 49 16/09/1986 1 إقلیم: العیون الوفاق 3871 إقلیم: تاوریرت القدس أجناب عبد الرحمان 288417

نعم 71 16/09/1987 1 إقلیم: 
الناضور

النعناع 188 إقلیم: الناضور الشریف االدریسي مصطفى برودي 315701

نعم 67 16/09/1988 2 إقلیم: 
الناضور

االمام البخاري 190 إقلیم: الناضور لعري الشیخ خالد قلة 316476

محتل 64 16/09/1982 1 إقلیم: 
الناضور

مرتشیكا 187 إقلیم: الدریوش م.م عین الزھراء عبد النبي زمزامي 165795

بدون سكن 61 01/10/1983 4 إقلیم: 
الناضور

الجاحظ 186 إقلیم: الناضور م/م إیموساتن عبد الناصر زركان 236602

محتل 58 17/09/1990 1 إقلیم: 
الناضور

عالل بن عبد هللا 189 إقلیم: الدریوش م.م بني عبدالسالم االبراھیمي عبدالكریم 379114

بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: 
الناضور

م/م اعالطن 194 إقلیم: الناضور م/م عمرو بن العاص عبد القادر إدھري 378552

نعم 58 16/09/1986 10 إقلیم: 
الناضور

المختار السوسي 1580 إقلیم: تاوریرت كروزرو عبد القادر  عبیدي 288988

بدون سكن 55 17/09/1990 10 إقلیم: 
الناضور

م/م أوالد حدو 1579 إقلیم: الناضور م/م تاوریرت محمد القراط 379401

بدون سكن 53 01/10/1984 1 إقلیم: 
الناضور

البكري 185 إقلیم: الناضور م/م اإلمام الغزالي نصیاص عبد اإلاله 237922

بدون سكن 52 16/09/1978 5 إقلیم: 
الناضور

لعري الشیخ 1572 إقلیم: الناضور اوالد بوطیب 2 عبد هللا مازوز 693606

بدون سكن 51 17/09/1990 1 إقلیم: 
الناضور

القدس 193 إقلیم: الناضور سعد بن ابي وقاس عائشة كركیش 391026
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الشرق 02    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

محتل 50 16/09/1991 1 إقلیم: 
الناضور

عبد الخالق الطریس 192 إقلیم: الناضور م/م الدویریة عواج بنیونس 775428

بدون سكن 50 16/09/1992 5 إقلیم: 
الناضور

م/م الصفصاف 1607 إقلیم: الدریوش م م النصر رشید زھیر 724014

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: 
الناضور

م/م لحویسیة 197 إقلیم: الدریوش م م توونت رفیق خالدي 706836

بدون سكن 48 16/09/1988 2 إقلیم: 
الناضور

سعد بن ابي وقاس 1571 إقلیم: الناضور افرا عبد المجید قولیج 337864

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: 
الناضور

م/م إحریكاتن 1609 إقلیم: الناضور م/م عبدالرحمان الداخل محمد بحــو 720989

محتل 45 16/09/1992 1 إقلیم: 
الناضور

الحسن الیوسي 191 إقلیم: الدریوش م م ابن المقفع أجعون فؤاد 706449

بدون سكن 37 16/09/1993 1 إقلیم: 
الناضور

م/م عمرو بن العاص 1592 إقلیم: بركان المدرسة الجماعاتیة 
رسالن

بوبكري ابراھیم 740531

نعم 81 16/09/1991 1 إقلیم: بركان النور 138 إقلیم: بركان موسى بن نصیر محمد عثمان 774936

نعم 77 16/09/1989 1 إقلیم: بركان ابن الھیثم 139 إقلیم: بركان اإلنتصار عبد الرحیم عثمان 357472

نعم 75 16/09/1982 3 إقلیم: بركان بدر 1410 إقلیم: بركان قاسم أمین ناجم یجو 173360

نعم 72 16/09/1989 1 إقلیم: بركان یوسف بن تاشفین 144 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. عبد المومن مصطفى لكصیر 357442

نعم 71 16/09/1987 1 إقلیم: بركان اإلنتصار 1431 إقلیم: بركان المسیرة الخضراء یحیاوي سعید 315784

نعم 65 16/09/1987 6 إقلیم: بركان ابن بسام 141 إقلیم: بركان بدر مصطفى عمراوي 217738

بدون سكن 62 03/01/1980 2 إقلیم: بركان ادریس الثاني 143 إقلیم: الناضور م/م أوالد حدو عبد الغني اضریس 129553

نعم 61 16/09/1985 1 إقلیم: بركان الكواكب 142 إقلیم: الناضور م/م الصفصاف البرنیصي عبد الوھاب 258352

نعم 59 16/09/1992 1 إقلیم: بركان أوالد بوبكر 147 إقلیم: بركان الجوالن واواللوت بوھرادة عبدالعزیز 725493

بدون سكن 58 16/09/1992 10 إقلیم: بركان الفارابي 1412 إقلیم: الدریوش م م سوق االحد عبد السالم بوسحابة 707294

نعم 58 16/09/1992 6 إقلیم: بركان أبي العباس جراوي 1430 إقلیم: الدریوش م.م غالب ادریوش أحمد األنصاري 706584

نعم 58 16/09/1985 2 إقلیم: بركان ینایر 11 1419 إقلیم: الدریوش م م 20 غشت أحمد بالحسن 213862

نعم 58 11/10/1982 4 إقلیم: بركان عین الزبدة 145 إقلیم: الدریوش م م تاغزوت بن اجدیة محمد 204888

نعم 57 16/09/1981 3 إقلیم: بركان ملویة 140 إقلیم: بركان زبد بن ثابت نجاري میمون 141258
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الشرق 02    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

بدون سكن 55 16/09/1992 7 إقلیم: بركان المدرسة الجماعاتیة 
رسالن

1439 إقلیم: الدریوش م م بورمانة عیادي المیلود 707722

بدون سكن 55 17/09/1990 7 إقلیم: بركان قاسم أمین 1413 إقلیم: الناضور م/م إحریكاتن مغراوي یوسف 391336

غیر صالح 55 16/09/1985 6 إقلیم: بركان موسى بن نصیر 1429 إقلیم: بركان أوالد علي الشباب علي التلمساني 216510

غیر صالح 55 15/10/1981 6 إقلیم: بركان ابن خفاجة 146 إقلیم: بركان تزاغین / المركز عبدالحق درفوفي 173421

بدون سكن 52 17/09/1984 3 إقلیم: بركان المسیرة الخضراء 1421 إقلیم: الناضور المختار السوسي عبد الغاني لمقدم 236588

بدون سكن 50 16/09/1993 5 إقلیم: بركان زبد بن ثابت 1436 إقلیم: الدریوش م م ابن النفیس میمون الجیار 742011

بدون سكن 50 16/09/1992 6 إقلیم: بركان تزاغین / المركز 1442 إقلیم: تاوریرت فدان السلطان عالیي عبد الرحمان 707695

غیر صالح 50 16/09/1992 3 إقلیم: بركان الجوالن واواللوت 1441 إقلیم: الدریوش م م اجیو دھمج أحمد 707110

نعم 45 16/09/1993 2 إقلیم: بركان أوالد علي الشباب 1437 إقلیم: فجیج الدافعة ملوك عبد الكریم 744210

غیر صالح 45 16/09/1992 5 إقلیم: تازة المھدي بن تومرت 
المركز

1992 إقلیم: جرسیف إبیاض المركز السعید رشید 724995

بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: 
تاوریرت

لمھایة 1666 إقلیم: تاوریرت اوالد موسى عزیز غولیمي 378835

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: 
تاوریرت

سیبویھ 210 إقلیم: الدریوش م م ارمیلة یحي سعیدي 724953

نعم 50 16/09/1985 7 إقلیم: 
تاوریرت

العندلیب 1650 إقلیم: تاوریرت المدرسة الجماعاتیة انوال عبد الرحمان امقران 258480

بدون سكن 48 21/09/1983 1 إقلیم: 
تاوریرت

سیدي شافي 222 إقلیم: تاوریرت التقدم احمد دحماني 204927

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: 
تاوریرت

تالوات 223 إقلیم: تاوریرت محمد بن الھاشمي التومي عبد هللا 762916

بدون سكن 45 16/09/1993 3 إقلیم: 
تاوریرت

الرضوان 217 إقلیم: تاوریرت اعوام محمد النیلي 742173

نعم 45 16/09/1992 5 إقلیم: 
تاوریرت

المختار السوسي 1653 إقلیم: تاوریرت سیدي لحسن لخضر زروال 706715

نعم 39 16/09/1992 2 إقلیم: 
تاوریرت

المدرسة الجماعاتیة 
انوال

1667 إقلیم: تاوریرت عمر بن الخطاب مولود بنموسى 706735

غیر صالح 69 16/09/1989 6 إقلیم: جرادة 181 تویسیت إقلیم: جرادة الوفاء العبادي المصطفى 357805

بدون سكن 58 16/09/1988 10 إقلیم: جرادة م/م البیدق 1543 إقلیم: تاوریرت النخیل محمد عبوبو 317853
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الشرق 02    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

بدون سكن 58 16/09/1987 2 إقلیم: جرادة م/م إبن تومرت المركز 1545 إقلیم: تاوریرت بني یعلى عیساوي یحي 315908

نعم 49 16/09/1985 7 إقلیم: جرادة الوفاء 1536 إقلیم: جرسیف أم البنین عبد هللا بالكاملة 211401

بدون سكن 39 16/09/1991 7 إقلیم: جرادة المتنبي 178 إقلیم: الدریوش المدرسة الجماعاتیة عین 
 الزھراء

عبد الرحیم لعروسي 775468

غیر صالح 39 16/09/1992 9 إقلیم: جرادة انوال 1539 إقلیم: الناضور صالح الدین األیوبي خدیجة درفوفي 706921

نعم 70 17/09/1984 1 إقلیم: 
جرسیف

أبو بكر الصدیق 169 إقلیم: جرسیف تیغزة المركز محمد عبدالرحماني 241127

بدون سكن 61 16/09/1984 1 إقلیم: 
جرسیف

المظافرة المركز 172 إقلیم: جرسیف صانكال المركز أحمد أعجال 241149

نعم 55 16/09/1993 10 إقلیم: 
جرسیف

سیدي بلقاسم المركز 176 إقلیم: جرسیف بركین المركز محمد الریسي 735015

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: 
جرسیف

مدرسة ابي  حنیفة 168 إقلیم: جرسیف تامجیلت المركز محمد عالم 707420

بدون سكن 55 16/09/1992 7 إقلیم: صفرو مركز عین الركادة 1861 إقلیم: جرسیف تیزي نتاسا المركز الغاري ادریس 707352

بدون سكن 73 16/09/1986 2 إقلیم: فجیج الشیخ زاید 160 إقلیم: فجیج عریض شاكر عبد هللا 288550

غیر صالح 73 16/09/1985 1 إقلیم: فجیج المسیرة الخضراء 10460 إقلیم: فجیج اإلمام مالك البدري عبد القادر 211080

غیر صالح 64 11/10/1982 1 إقلیم: فجیج اإلمام مالك 1488 إقلیم: فجیج األطلس بریموا محمد 204864

نعم 51 21/09/1983 1 إقلیم: فجیج إبن سینا 10459 إقلیم: فجیج إدریس األول اوقسو محمد 206935

نعم 48 16/09/1992 3 إقلیم: فجیج إدریس األول 1496 إقلیم: فجیج بئر أنزران حاحو عبد الكریم 724292

بدون سكن 48 21/09/1983 1 إقلیم: فجیج موالي علي بن عمرو 10458 إقلیم: فجیج ابو بكر الصدیق اولقائد محمد 205205

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: فجیج األطلس 1491 إقلیم: فجیج حمو یشو زریف محمد 739257

بدون سكن 58 16/09/1986 2 إقلیم: میدلت برم 3344 إقلیم: فجیج الجبوب بوھو حمو 288115

نعم 55 16/09/1991 9 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

عالل بن عبد هللا 1396 إقلیم: جرسیف اوالد حادة المركز بورقبة سعید 769128

نعم 78 15/10/1982 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. ابن الخطیب 204 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الریاض نورالدین زاوش 173117

بدون سكن 76 17/09/1990 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. موسى بن نصیر 202 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. محمد الزرقطوني میمون أمزیان 383103
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الشرق 02    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

نعم 76 17/09/1984 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. محمد الزرقطوني 1617 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. اإلنارة نور الدین نیاطي 237901

بدون سكن 75 16/09/1987 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. رابعة العدویة 209 إقلیم: جرادة انوال زرفاوي بنیونس 315888

نعم 73 16/09/1991 10 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. الیمامة 1626 إقلیم: بركان ینایر 11 محمد المجدوب 776744

بدون سكن 72 16/09/1992 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م أبو بكر الصدیق - 
المركز

207 إقلیم: جرادة م/م إبن تومرت المركز لزرك نور الدین 725021

بدون سكن 72 16/09/1986 2 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م أوالد عیاد - المركز 208 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الیمامة عبد الرحمان درویش 288611

بدون سكن 70 17/09/1984 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. الریاض 1631 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م مصعب بن عمیر - 
المركز

عبد القادر معزوز 237691

بدون سكن 69 16/09/1978 5 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. الشھید محمد بنعودة 206 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م القاضي عیاض - 
المركز

لقبش حسن 639556

نعم 68 16/09/1987 7 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. اإلنارة 1622 إقلیم: بركان أبي العباس جراوي درویش محمد 303054

بدون سكن 67 21/09/1983 10 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. حسان بن ثابت 199 إقلیم: تاوریرت اضرضار بن عبد هللا لكریمي 206894

نعم 66 16/09/1980 10 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م القاضي عیاض - 
المركز

1611 إقلیم: جرادة م/م البیدق حسن  غریدة 690604

نعم 66 16/09/1987 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. عبد المومن 1610 إقلیم: تاوریرت العندلیب إدریس القصري 302932

بدون سكن 65 17/09/1990 7 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. یاسر عرفات 203 إقلیم: بركان الفارابي معیطى علي 274235

بدون سكن 61 16/09/1987 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. المرجان 201 إقلیم: تاوریرت لمھایة رشید لكحل 303088

بدون سكن 60 16/09/1980 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م مصعب بن عمیر - 
المركز

1636 إقلیم: تاوریرت المختار السوسي علي  حیمري 698418
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فاس - مكناس 03    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

نعم 67 16/09/1989 1 إقلیم: إفران موسى بن نصیر 271 إقلیم: إفران النیابة االقلیمیة  افران محمد خضري 354254

نعم 65 16/09/1992 1 إقلیم: إفران ابن بطوطة 278 إقلیم: إفران بن صمیم لحسن الداودي 707916

نعم 58 17/09/1990 3 إقلیم: إفران توفصطلت 273 إقلیم: إفران سنوال حسن عوام 383907

بدون سكن 58 17/09/1990 2 إقلیم: إفران عمروس 274 إقلیم: إفران بوشھدة سعید البھلولي 379429

بدون سكن 55 21/09/1983 1 إقلیم: إفران بن صمیم 1826 إقلیم: إفران بودرع العربي ھالفو 206452

نعم 48 19/09/1990 3 إقلیم: إفران أیت حمو الحجاج 1837 إقلیم: بولمان المدرسة الجماعاتیة 
المرس

مبارك المالكي 385703

بدون سكن 75 16/09/1982 1 إقلیم: الحاجب لقصیر 250 إقلیم: الحاجب عین ابلوز محراش  محمد 163409

بدون سكن 69 17/09/1990 2 إقلیم: الحاجب الشركة 247 إقلیم: الحاجب عقبة الصفیة مفتاحة معروفي 383785

بدون سكن 66 17/09/1990 1 إقلیم: الحاجب دار القاید علي 1770 عمالة: مكناس بني عمار عبد العزیز البزوتي 391668

بدون سكن 64 16/09/1991 7 إقلیم: الحاجب سیدي بوعمرو 1775 عمالة: مكناس العامة المركز عبد العزیز طك 766310

نعم 64 17/09/1990 1 إقلیم: الحاجب ضیعة الحاج حسن 1787 إقلیم: الحاجب سوق الكور البو محمد 378192

بدون سكن 64 16/09/1981 1 إقلیم: الحاجب عقبة الصفیة 1785 إقلیم: الحاجب سیدي عیسى عبد القادر دیدوح 140915

غیر صالح 63 17/09/1990 2 إقلیم: الحاجب الفوارات 249 إقلیم: الحاجب دوار لكرم اولخیر محمد 380150

بدون سكن 59 16/09/1980 5 إقلیم: الحاجب اغبالو نطالب 1776 عمالة: مكناس عزیب الحمراء بوجیوان محمد 690390

بدون سكن 58 21/09/1983 1 إقلیم: الحاجب بوسمساد 1781 إقلیم: إفران أیت حمو الحجاج عزیز اشدیك 205501

بدون سكن 57 21/09/1983 1 إقلیم: الحاجب دوار لكرم 1783 إقلیم: الحاجب ایت علي بوبكر كبور محمود  205943

بدون سكن 56 16/09/1982 5 إقلیم: الحاجب سیدي عیسى 1788 إقلیم: إفران أیت واحي محمد  ابطوس 153729

بدون سكن 55 16/09/1988 3 إقلیم: الحاجب سوق الكور 1779 إقلیم: إفران أیت سیدي میمون الجیاللي حدى 338104

نعم 50 16/09/1992 1 إقلیم: الحاجب ایت علي بوبكر 1782 إقلیم: تاونات م/م  أیشتوم عبدالعزیز المحب 707600

نعم 53 21/09/1983 4 إقلیم: 
الخمیسات

ابو القاسم الشابي 2100 إقلیم: صفرو مركز عین الركادة أحمد  السیخت 205859

بدون سكن 50 17/09/1990 6 إقلیم: 
النواصر

اوالد بنعمر 548 إقلیم: تاونات م/م  سیدي عثمان رجواني الملودي 391455

بدون سكن 45 16/09/1987 1 إقلیم: برشید مركزیة الشرفاء  2547 إقلیم: تاونات م/م  المیزاب سعید صابر 232117

بدون سكن 58 16/09/1991 6 إقلیم: بولمان تكور الغربیة 244 إقلیم: بولمان افقیرن محمد لكحل 766218

نعم 55 16/09/1992 1 إقلیم: بولمان عثمان بن عفان 239 إقلیم: بولمان اتسیوانت العلیا مصطفى طلبي 724002
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فاس - مكناس 03    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

نعم 50 16/09/1993 8 إقلیم: بولمان االمام مالك 238 إقلیم: بولمان ارانیوب محمد  الفقیر 745615

نعم 45 17/03/1993 1 إقلیم: بولمان الكرطي 1730 إقلیم: بولمان اوالد علي إدریس   رشیدي 728165

نعم 39 16/09/1994 1 إقلیم: بولمان تاندیت 1 1760 إقلیم: بولمان المدرسة الجماعاتیة 
السخونة

عبد القادر مزیاني 56170

نعم 76 16/09/1989 1 إقلیم: تازة األدارسة 312 إقلیم: تازة بوقالل المركز بوطواصة محمد 351167

نعم 76 16/09/1989 4 إقلیم: تازة موالي عبد هللا الشریف 1957 إقلیم: تازة عین الدفالي المركز الحسن أمالل 348823

نعم 73 28/09/1978 1 إقلیم: تازة عبد هللا كنون 311 إقلیم: تازة الشقة المركز الراضي بدور 690660

نعم 73 16/09/1982 3 إقلیم: تازة المسعودیة 310 إقلیم: تازة سیدي مجبر المركز أحمد مقبوب 165780

بدون سكن 64 16/09/1988 1 إقلیم: تازة تاھلة الجدیدة 309 إقلیم: تازة المھدي بن تومرت 
المركز

نجیب االمل 316051

بدون سكن 61 16/09/1992 5 إقلیم: تازة بوقالل المركز 2015 إقلیم: تازة أكزنایة المركز حمید مرحب 720888

بدون سكن 61 16/09/1985 6 إقلیم: تازة الشقة المركز 2012 إقلیم: تازة الشھداء المركز عبد القادر عیادي 211350

بدون سكن 58 16/09/1986 10 إقلیم: تازة باب السبت المركز 323 إقلیم: تازة السعایدة المركز ریباتي حسن 270631

بدون سكن 56 15/10/1981 2 إقلیم: تازة بساتین اللوز المركز 1970 إقلیم: تازة بني افتح المركز عبد الحفیظ السلمي 172791

نعم 55 16/09/1991 10 إقلیم: تازة بشیین المركز 324 إقلیم: تازة باب السھام المركز العالمي بدور 775900

بدون سكن 55 16/09/1988 1 إقلیم: تازة سیدي مجبر المركز 2010 إقلیم: تازة امزاورو المركز عبد القادر نولي 274359

بدون سكن 48 16/09/1993 2 إقلیم: تازة عین سعید المركز 1984 إقلیم: تازة سیدي بوسالم المركز كناني الحسن 744127

بدون سكن 45 16/09/1992 6 إقلیم: تازة جامع السوق المركز 319 إقلیم: تازة تنكرارمت المركز غبور حمید 725038

بدون سكن 39 16/09/1992 3 إقلیم: تازة عین الدفالي المركز 1988 إقلیم: تازة عادل أحمد  مغراوة 725486

غیر صالح 79 16/09/1978 1 إقلیم: تاونات م/م  الوردزاغ 290 إقلیم: تاونات م/م  كالز فاطمة مزیوق 939778

نعم 62 21/09/1983 7 إقلیم: تاونات م/م  اوالد عیاد 1944 إقلیم: تاونات م/م  أوالد سلطان أحمد خشاش 206533

نعم 55 16/09/1991 10 إقلیم: تاونات مدرسة ادریس االول 1872 إقلیم: تاونات م/م أحمد بوكماخ  ابراھیم ادریسي ابراھیمي 774324

بدون سكن 53 21/09/1983 1 إقلیم: تاونات م/م الغوازي 297 إقلیم: تاونات م/م  عبد المالك السعدي عمرو بنحمو 177197

بدون سكن 49 16/09/1982 1 إقلیم: تاونات 300 م/م  أھل القاضي إقلیم: تاونات م/م أوالد الحاج محمد حمید الخصال 172637

نعم 45 16/09/1992 4 إقلیم: تاونات م/م البراطلة 1951 إقلیم: تاونات م/م  تمـدغاص عبد العزیز شعشوع 707853

نعم 45 16/09/1992 6 إقلیم: تاونات م/م  بـیاضات 1945 إقلیم: تاونات م م احمد الحجامي رشید المستعد 707532

غیر صالح 45 23/10/1990 7 إقلیم: تاونات م/م  سیدي عثمان 1913 إقلیم: تاونات م/م  بني قـرة أحمد القریشي 393410
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نعم 45 17/09/1990 1 إقلیم: تاونات م/م  القــلعة 303 إقلیم: تاونات م/م  طارق بن زیاد محمد جكوطة 383037

نعم 71 25/09/1992 2 إقلیم: تطوان إدریس األول 130 إقلیم: صفرو مركز أیت حمیدان الشیخي المصطفى 725882

نعم 48 16/09/1992 2 إقلیم: 
جرسیف

أم البنین 1511 إقلیم: تازة الجالة المركز الدنة الحسین 717802

بدون سكن 53 17/09/1984 10 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  محمد بن براھیم 
 الشیخ

928 إقلیم: تاونات مدرسة ادریس االول حسن الحنافي 237301

بدون سكن 78 16/09/1982 1 إقلیم: صفرو الداخلة 281 إقلیم: صفرو م/م 11 ینایر سعید   عمیر 173379

بدون سكن 75 16/09/1991 1 إقلیم: صفرو م االنبعاث 280 إقلیم: صفرو مركز بئر طمطم محمد  مزیود 775849

بدون سكن 66 16/09/1980 2 إقلیم: صفرو م/م 11 ینایر 1863 إقلیم: صفرو مركز زاویة بوكرین محمد    ارعباب 689357

بدون سكن 63 20/10/1979 1 إقلیم: صفرو مركز أیت الطالب 287 إقلیم: صفرو الفارابي عبد الكریم مجید 129743

نعم 62 17/09/1984 1 إقلیم: صفرو اإلمام مسلم 1847 إقلیم: صفرو مركز وادي البشنة عبد الرحمان بومكراط 241208

بدون سكن 61 16/09/1989 3 إقلیم: صفرو الفارابي 1845 إقلیم: صفرو مركز أیت أوبركان عبدالعزیز    الزندوري 354351

غیر صالح 61 17/09/1984 5 إقلیم: صفرو 284 م/م 20 غشت إقلیم: بولمان تغزوت عبد الرحمان    حاضر 237396

بدون سكن 58 20/09/1991 4 إقلیم: صفرو سیدي عبد المالك 
الروضة

286 إقلیم: بولمان تاندیت 1 عبد  العزیز  قدیري 762169

بدون سكن 55 16/09/1991 3 إقلیم: صفرو مركز بئر طمطم 1851 إقلیم: تاونات م/م  بـیاضات أحمد لشقر 768386

بدون سكن 54 17/09/1984 1 إقلیم: صفرو مركز تاغزوت 285 إقلیم: صفرو مركز إشماللن احمد المخشوني 237394

نعم 53 16/09/1985 5 إقلیم: صفرو مركز وادي البشنة 1854 إقلیم: بولمان سیدي محیو حریم بناصر 211161

نعم 51 21/09/1983 2 إقلیم: صفرو مركز إشماللن 1856 إقلیم: إفران المرابطین الواتي ادریس 206413

بدون سكن 50 16/09/1991 1 إقلیم: صفرو مركز أیت أوبركان 1853 إقلیم: تاونات م/م حسان بن تابت الحسین     امعالوي 771821

بدون سكن 50 16/09/1991 3 إقلیم: صفرو مركز أیت حمیدان 1852 إقلیم: تاونات م/م  عین قشیر عبد الرحیم الرحمي 766236

بدون سكن 49 16/09/1993 5 إقلیم: صفرو مركز القصبة 282 إقلیم: موالي یعقوب الجوابر المركز عبد العزیز قمیشو 746832

بدون سكن 45 16/09/1992 4 إقلیم: صفرو مركز العدرج 1849 إقلیم: بولمان لقصابي المركز نور الدین    اسعادي 719645

نعم 48 16/09/1992 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

لشھبة 1204 إقلیم: تازة تمورغوت المركز عبد القادر سامي 725045

بدون سكن 63 17/09/1990 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

مسدورة المركز 327 إقلیم: تاونات م/م قلعة بوھودة مصطفى بوتسرفین 379312

بدون سكن 58 17/09/1990 8 إقلیم: موالي 
یعقوب

مدرسة راس الماء 2024 إقلیم: تاونات م/م  الكعدة عز الدین مرضي 391371
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بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

سیدي احمد البرنوصي 
المركز

326 إقلیم: تاونات م /م الخلط محمد رمیم 380320

بدون سكن 55 16/09/1992 5 إقلیم: موالي 
یعقوب

سیدي امساھل المركز 325 إقلیم: تاونات م/م الزغاریین عبد العزیز الدیب 707510

نعم 55 17/09/1990 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

المدرسة الجماعاتیة 16 
نونبر

329 إقلیم: موالي یعقوب لكرم المركز عبد  الرحیم  لمغاري 391060

بدون سكن 53 16/09/1991 6 إقلیم: موالي 
یعقوب

عین بیضة المركز 2023 إقلیم: موالي یعقوب الفشاتلة المركز أحمد بوشواطة 769970

بدون سكن 53 21/09/1983 6 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد الكریني المركز 2035 إقلیم: تاونات م/م  اوالد عیسى محمد بنفارس 204003

بدون سكن 50 16/09/1991 6 إقلیم: موالي 
یعقوب

الفشاتلة المركز 2038 إقلیم: تاونات م/م  الدكان محمد  اللخا 776705

بدون سكن 50 17/09/1990 4 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد یشو المركز 328 إقلیم: تاونات م/م  غانس ادریس بوكالطة 378271

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

الجوابر المركز 2037 إقلیم: تاونات م/م زھیر بن ابي سلمى التھامي الوالي العلمي 787068

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: میدلت بولعجول 832 إقلیم: بولمان ایت یخلف حمید قجان 772014

نعم 77 16/09/1988 3 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

دار الباتول 397 عمالة: مكناس اعرب الصباح بكاري عزیز 338078

نعم 77 17/09/1984 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

المغایر 120 إقلیم: صفرو مركز أیت عیسى ولحسن عبد الحق اإلراري 237503

بدون سكن 74 16/09/1980 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

سكینة 118 عمالة: مكناس محمد عیساوي مسطاسي محمد الباكزي 689182

في طور 
اإلنجاز

67 17/09/1979 4 عمالة: طنجة 
- أصیال

اإلمام الشادلي 114 إقلیم: تاونات م/م  بني  سلمان احمد جبري 665552

محتل 67 17/09/1979 6 عمالة: طنجة 
- أصیال

أحمد بالفریج 110 إقلیم: تازة موالي عبد هللا الشریف ادریس قدوري 664785

بدون سكن 63 16/09/1981 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الدغالیین 108 إقلیم: موالي یعقوب مدرسة راس الماء ازیاد المصطفى 148942

في طور 
اإلنجاز

53 16/09/1978 6 عمالة: طنجة 
- أصیال

العوامة 109 إقلیم: تازة بساتین اللوز المركز محمد اشھابو 631941

بدون سكن 82 16/09/1989 1 عمالة: فاس فاطمة الفھریة 266 عمالة: فاس النیابة عزیز خفولي 357549
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نعم 81 21/09/1983 1 عمالة: فاس عبدهللا الشفشاوني 254 عمالة: فاس حي الشھداء كلیوي محمد 174765

في طور 
اإلنجاز

79 16/09/1991 1 عمالة: فاس القادسیة 269 إقلیم: تاونات م/م  اوالد العسري فیصل الحمداوي 769016

نعم 79 16/09/1981 1 عمالة: فاس القاضي عیاض 255 عمالة: فاس اوالد الطیب السفلى حمید اسویخي 140426

نعم 77 16/09/1992 2 عمالة: فاس الجدیدة  256 إقلیم: بولمان الكرطي حسن لعباري 718068

غیر صالح 74 16/09/1980 1 عمالة: فاس محمد القري 259 عمالة: فاس الشھید محمد بن احمد 
الحیاني

الحسن كعدي 689805

نعم 73 16/09/1989 5 عمالة: فاس أوالد الطیب المركز 270 عمالة: فاس موسى بن نصیر عبد اللطیف البوریشي 356474

بدون سكن 73 16/09/1988 1 عمالة: فاس الكندي 257 عمالة: فاس الوئام نجیب المداوي 337989

بدون سكن 73 16/09/1985 2 عمالة: فاس علي ابن أبي طالب 268 إقلیم: تاونات م/م  عمارات احمد الخلیفي 213765

بدون سكن 73 16/09/1982 1 عمالة: فاس ضیعة بن عبدهللا 253 إقلیم: تاونات م/م الشوقر حسن   رمدي 173495

نعم 71 17/09/1990 6 عمالة: فاس الجیاللي بناني 252 إقلیم: موالي یعقوب اوالد الكریني المركز خالد الزیاني 378075

نعم 70 16/09/1981 9 عمالة: فاس الوئام 1817 عمالة: مكناس ابن الونان بورزیق عزیز 140729

نعم 68 16/09/1991 3 عمالة: فاس محمد عبده 262 إقلیم: صفرو مركز العدرج نجیب بوعرایس 768430

بدون سكن 66 16/09/1991 1 عمالة: فاس بالل ابن رباح 265 إقلیم: تاونات م/م  اوالد عیاد محمد الكنوني 775084

نعم 66 17/09/1990 2 عمالة: فاس حي الشھداء 1797 إقلیم: بولمان ایموزار  مرموشة عبد هللا بودر 297774

بدون سكن 66 17/09/1984 2 عمالة: فاس الشھید محمد بن احمد 
الحیاني

1812 إقلیم: تاونات م/م بوعروس  عبد العلي الیوبي 237430

بدون سكن 65 16/09/1989 3 عمالة: فاس ابن غازي 260 إقلیم: موالي یعقوب عین بیضة المركز محمد افكار 357808

بدون سكن 64 16/09/1991 7 عمالة: فاس بنكیران 258 إقلیم: تازة عین سعید المركز األزعر علي 766359

بدون سكن 64 17/09/1990 4 عمالة: فاس موسى بن نصیر 1795 إقلیم: تاونات م/م  عین لقرع جمال الدین ودغیري 
سعیدي

380157

غیر صالح 64 16/09/1989 7 عمالة: فاس سیبویھ 264 إقلیم: صفرو مركز تازوطة عزیز بن كانس 357131

بدون سكن 61 16/09/1991 2 عمالة: فاس اوالد الطیب السفلى 1818 إقلیم: تاونات م/م  عدالة عبد هللا مكوار 766215

نعم 61 16/09/1985 6 عمالة: فاس عبد هللا بن الزبیر 267 إقلیم: تاونات م/م البراطلة محمد حداش 270093

نعم 58 16/09/1989 2 عمالة: فاس علي الجزنائي 261 إقلیم: تاونات م/م  اوطا بوعبان زین العابدین سامري 348926

غیر صالح 56 21/09/1983 1 عمالة: فاس السلطان موالي اسماعیل 263 إقلیم: تاونات م/م  دیــدبــة عمر معاش 174802

نعم 82 16/09/1988 2 عمالة: مكناس ریاض االسماعیلیة 226 إقلیم: إفران عین الحنوش عبد الواحد لھبیل 317990
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نعم 82 16/09/1981 1 عمالة: مكناس عبدهللا الشفشاوني 228 إقلیم: الحاجب دار القاید علي نور الدین زاوي 150345

نعم 79 22/11/1991 1 عمالة: مكناس الحافظ بن حجر 232 إقلیم: الحاجب سیدي بوعمرو ایت بریك محمد 769929

بدون سكن 79 16/09/1989 1 عمالة: مكناس ایت والل المركز 236 إقلیم: الحاجب ایت عبد السالم بنجبارة عبد الرحمان 355665

محتل 78 16/09/1989 2 عمالة: مكناس یوسف بن تاشفین 231 إقلیم: الحاجب المختار السوسي محمد ایت عراب 355683

نعم 78 16/09/1989 1 عمالة: مكناس احمد شوقي 225 عمالة: مكناس عین كرمة عبد الغني برني 354324

نعم 77 16/09/1987 1 عمالة: مكناس معروف الرصافي 229 عمالة: مكناس وادي الذھب عربان عبد الواحد 315692

محتل 76 17/09/1990 3 عمالة: مكناس ابن العمید 230 إقلیم: الحاجب اغبالو نطالب عـلي حسني 385799

نعم 76 16/09/1982 1 عمالة: مكناس ابن زھر 237 عمالة: مكناس المغاصیین المركز سعید الرامي 173754

نعم 74 16/09/1989 5 عمالة: مكناس موالي علي الشریف 1687 إقلیم: الحاجب بوسمساد جمال الدین حرفان 357448

نعم 72 17/09/1984 9 عمالة: مكناس محمد عیساوي مسطاسي 1675 إقلیم: صفرو اإلمام مسلم محمد   كریمي 241138

بدون سكن 72 16/09/1982 5 عمالة: مكناس ابن الونان 1683 عمالة: مكناس شكیب أرسالن حمري توفیق 165390

بدون سكن 70 16/09/1981 2 عمالة: مكناس لغشیوة مركزیة 235 إقلیم: إفران أیت غانم عبد الواحد خشاب 698426

بدون سكن 70 17/09/1990 5 عمالة: مكناس اسماعلة المركز 234 إقلیم: الحاجب ضیعة الحاج حسن محمد لوكیلي 391074

بدون سكن 68 17/09/1990 4 عمالة: مكناس وادي الذھب 1710 عمالة: مكناس المخاطیر ادریس الخوالني 379451

نعم 65 16/09/1979 10 عمالة: مكناس المغاصیین المركز 1714 عمالة: مكناس تالغزى المركز عبدالرزاق الحجامي 670548

بدون سكن 59 17/09/1979 1 عمالة: مكناس ابن جابر المكناسي 227 عمالة: مكناس عین عرمة المركز باتاس حسن 663938

نعم 59 21/09/1983 3 عمالة: مكناس عین عرمة المركز 1701 عمالة: مكناس موالي علي الشریف عبد هللا بنبیھ 206281

بدون سكن 55 16/09/1989 5 عمالة: مكناس شكیب أرسالن 1695 عمالة: مكناس الحاج قدور عبد المجید دادة 356501

غیر صالح 55 16/09/1986 7 عمالة: مكناس اعرب الصباح 1708 إقلیم: تاونات م/م  اوالد عبد الكریم الرواسي عبد الجلیل 288054

نعم 70 15/10/1981 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

مدرسة حمان الفطواكي 205 إقلیم: بولمان عقبة بن نافع محمد العبدالوي 165352
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بدون سكن 61 21/09/1983 2 إقلیم: إفران أیت عثمان 276 إقلیم: القنیطرة م/م المعاشات مبارك عال 206734

غیر صالح 45 17/09/1984 9 إقلیم: إفران عین الحنوش 1840 إقلیم: سیدي قاسم ابن البناء بوشمامة عبد المالك 240488

بدون سكن 79 21/09/1983 1 إقلیم: 
الخمیسات

عمر بن الخطاب 354 إقلیم: الخمیسات بریمة احمد الحبشي 203522

نعم 76 01/10/1983 1 إقلیم: 
الخمیسات

الخنساء 346 إقلیم: الخمیسات عمر بن عبد العزیز عبد الفتاح حداش 238671

نعم 58 16/09/1992 1 إقلیم: 
الخمیسات

ایت سیبرن 350 إقلیم: الخمیسات ابو بكر الصدیق عالي بحراوي 719713

نعم 58 16/09/1989 1 إقلیم: 
الخمیسات

عبد الرحمن الداخل 352 إقلیم: سیدي قاسم البیروني حسن علیلو 356600

غیر صالح 56 17/09/1990 1 إقلیم: 
الخمیسات

ایت حمو قسو 353 إقلیم: الخمیسات عین سعادة محمد بنزروال 385436

بدون سكن 50 16/09/1992 3 إقلیم: 
الخمیسات

عین سعادة 2138 إقلیم: الخمیسات تامیانت ایت عمر عبد السالم الجیت 787024

بدون سكن 50 15/10/1981 1 إقلیم: 
الخمیسات

طارق بن زیاد 351 إقلیم: الخمیسات االخوة باعالل حمو 173694

بدون سكن 42 16/09/1992 5 إقلیم: 
الخمیسات

ابو بكر الصدیق 2139 إقلیم: الخمیسات تارمیالت عبد هللا ابروك 724054

بدون سكن 36 16/09/1992 10 إقلیم: 
الخمیسات

السالم 361 إقلیم: الخمیسات عالل بن عبد هللا محمد بركي 707295

بدون سكن 82 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة الزھراء 333 إقلیم: القنیطرة العكارشة رشیدة مزكوریة 355926

نعم 79 16/09/1991 1 إقلیم: القنیطرة الخنساء 331 إقلیم: سیدي سلیمان أحمد المعكوف دار بلعامري 776748

بدون سكن 67 16/09/1980 1 إقلیم: القنیطرة ابراھیم الروداني 332 إقلیم: سیدي سلیمان اإلمام مالك الرجیلة حسن 690676

نعم 65 16/09/1991 3 إقلیم: القنیطرة الجوالن 330 إقلیم: الخمیسات برجلین الحسن الداموح 762853

بدون سكن 64 16/09/1982 6 إقلیم: القنیطرة العكارشة 2056 إقلیم: سیدي قاسم اوالد سلطان عبد الحق العیساوي 172968

بدون سكن 62 21/09/1983 4 إقلیم: القنیطرة عین عریس 339 إقلیم: القنیطرة م,م تعاونیة النصر محمد النجار 204955

بدون سكن 61 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة 340 الھاشمي البحراوي إقلیم: سیدي قاسم ابن الرومي عبداللطیف بنمرزوق 354224

بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: القنیطرة لخضاضرة 341 إقلیم: القنیطرة الزاویة نور الدین مكان 391304

نعم 72 16/09/1992 1 إقلیم: 
النواصر

زلیخة نصري 553 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

الرمامحة صالح الصائلي 706817
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بدون سكن 47 17/09/1984 9 إقلیم: تیزنیت م.م محمد سالم مركزیة 
تیزكي

1013 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

خالد بن الولید محمد الراقي 239565

نعم 46 17/09/1984 10 إقلیم: خنیفرة ایت اسحاق 450 إقلیم: القنیطرة حي السالم 1 ازیرار محمد 236603

بدون سكن 64 21/09/1983 3 إقلیم: سیدي 
سلیمان

اوالد بلعید 392 إقلیم: سیدي سلیمان الزعابلة القاسمي عز الدین 174444

غیر صالح 58 16/09/1986 2 إقلیم: سیدي 
سلیمان

البكارة 391 إقلیم: سیدي قاسم اوالد غیدة فرید سعیاني 288464

غیر صالح 54 16/09/1987 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

اإلمام مالك 2237 إقلیم: سیدي قاسم حسان بن ثابت بنضحاك المصطفى 302971

مستعمل 
كإدارة

53 16/09/1991 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

م/م 2 مارس حوش 
 سیدي كدار

2250 إقلیم: سیدي قاسم اوالد  میلود المصطفى العسلوجي 766333

بدون سكن 45 17/09/1990 9 إقلیم: سیدي 
سلیمان

اوالد الطاھر بنعلي 390 إقلیم: القنیطرة العیایدة حسن النیر 385641

بدون سكن 81 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

العقاد 384 إقلیم: سیدي قاسم الزراھنة عبداللطیف الطیبي 391573

نعم 76 21/09/1983 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

بئرانزران 378 إقلیم: سیدي سلیمان م/م 2 مارس حوش 
 سیدي كدار

عبد السالم رجواني 203704

بدون سكن 63 16/09/1982 2 إقلیم: سیدي 
قاسم

موالي ادریس االول 387 إقلیم: سیدي قاسم عبدالرحمان بن عوف جمال الدین أشوخي 164278

بدون سكن 61 16/09/1982 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

عبد الواحد المراكشي 386 إقلیم: سیدي قاسم ابن القاضي محمد الرزقي 163952

بدون سكن 58 21/09/1983 7 إقلیم: سیدي 
قاسم

عبدالرحمان بن عوف 2212 إقلیم: سیدي قاسم الصفصاف بلبوخاري الذھبي 174874

غیر صالح 57 16/09/1985 5 إقلیم: سیدي 
قاسم

ابن عاشر 10473 إقلیم: سیدي قاسم االندلس بنزینة عبداإللھ 258517

بدون سكن 49 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

أبو الحسن المریني 385 إقلیم: سیدي قاسم عمرو بن العاص عبد العزیز شكیر 379366

نعم 45 16/09/1988 7 إقلیم: سیدي 
قاسم

بلقصیري الجدیدة    377 إقلیم: سیدي قاسم زھیر بن أبي سلمى المصطفى درویش 337976

نعم 55 17/09/1990 6 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. الصفاء 924 إقلیم: سیدي قاسم اإلمام مسلم الركراكي عبد الرزاق 378420

بدون سكن 49 16/09/1991 4 إقلیم: صفرو مركز أیت عیسى 
ولحسن

1866 إقلیم: سیدي قاسم زكارة  احمد   لمسیاح 768305

21 / 55

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2017 



الرباط - سال - القنیطرة 04    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

نعم 39 11/10/1982 2 إقلیم: كلمیم الزرقطوني 3789 إقلیم: الخمیسات النھظة ھشومي   حسن 206467

نعم 54 16/09/1985 2 إقلیم: مدیونة أبي بكر الصدیق 2694 إقلیم: سیدي سلیمان محمد الزرقطوني سمیر زكري 258512

غیر صالح 50 16/09/1993 10 إقلیم: وزان أنوال 1295 إقلیم: الخمیسات ابو القاسم الشابي احمد  المسیاح 749352

نعم 74 16/09/1989 2 عمالة: الرباط دار السالم الحسنیة 364 إقلیم: الخمیسات محمد الكامل عیاد الشرموحن 357344

نعم 61 30/09/1991 7 عمالة: الرباط اإلمام الشافعي 2142 إقلیم: الخمیسات عقبة بن نافع عبد القادر  العیساوي 762844

بدون سكن 82 17/09/1990 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

البستان 398 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

عین اعتیق عبدهللا السكاني 383508

نعم 71 17/09/1990 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ربیعة العدویة 400 عمالة: سال احصین لحسن التخدوخي 383751

بدون سكن 69 01/10/1983 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

محمد الزرقطوني 395 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

ابن الھیثم الحسین المرابطي 237521

غیر صالح 52 17/09/1990 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عین اعتیق 2274 إقلیم: الخمیسات العرفان عدي زروال 391605

بدون سكن 52 17/09/1984 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الحزام االخضر 396 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

واد الشراط بوقلة محمد 241091

بدون سكن 48 16/09/1987 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

واد الشراط 2259 إقلیم: الخمیسات لعظم محمد نكتاش 315601

نعم 72 17/09/1990 5 عمالة: سال رقیة بنت الرسول  368 عمالة: الرباط اإلمام الشافعي صالح منصوري 377844

نعم 64 17/09/1990 1 عمالة: سال الفقیھ عبد السالم 
الزھراوي

373 عمالة: سال محمد ودیع األسفي  عبد الجلیل الجرفي 385449

بدون سكن 64 11/10/1982 2 عمالة: سال احصین 2157 عمالة: سال الحنشة الفوارات لحسن لفریخ 174549

بدون سكن 58 16/09/1981 5 عمالة: سال عین بركة 370 إقلیم: سیدي سلیمان م.م اللعبیات عبد العالي بنحساین 141204

بدون سكن 56 16/09/1982 2 عمالة: سال رحال المسكیني  372 إقلیم: القنیطرة م,م اوالد مصباح 
الرویف

عنبري حمید 153392

بدون سكن 54 16/09/1988 10 عمالة: سال ابي حنیفة 369 إقلیم: القنیطرة احسینات محمد عموت 334568

بدون سكن 48 16/09/1991 2 عمالة: سال الحنشة الفوارات 2180 إقلیم: الخمیسات احمد لبلج عبد الرحمان البكري 771803
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بدون سكن 40 16/09/1990 7 عمالة: سال محمد ودیع األسفي  2162 إقلیم: سیدي قاسم أحمد شوقي االطراسي حمید 359228

نعم 79 17/09/1990 1 عمالة: مكناس حمزة بن عبد المطلب 224 إقلیم: سیدي سلیمان اوالد عقبة عبد الرزاق الرفاعي 377838

بدون سكن 58 16/09/1985 8 عمالة: مكناس المخاطیر 1706 إقلیم: سیدي قاسم أوالد عسكر ھشوم عزیز 258981

نعم 45 17/09/1984 6 عمالة: مكناس تالغزى المركز 1720 إقلیم: سیدي قاسم بناصا تجاني  غري 236710
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غیر صالح 67 21/09/1983 1 إقلیم: أزیالل مدرسة تیمولیلت 
المختلطة

421 إقلیم: أزیالل مركزیة تغزى السعید الوافي 205536

نعم 55 17/09/1990 1 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت سري 420 إقلیم: أزیالل مركزیة سكاط عبد السالم  حلیوى 378352

بدون سكن 55 17/09/1990 1 إقلیم: أزیالل مدرسة الزیتونة 419 إقلیم: أزیالل مركزیة أمرصید الحسین اعال 378037

نعم 51 02/02/1984 1 إقلیم: أزیالل 416 مركزیة اغبالو إقلیم: أزیالل مدرسة فم الجمعة شریف موالي علي 775442

بدون سكن 50 21/09/1992 7 إقلیم: أزیالل مركزیة زالكن 2301 إقلیم: أزیالل مركزیة زاویة احنصال المصطفى المیر 738624

نعم 45 16/09/1991 3 إقلیم: أزیالل مركزیة أموكز 429 إقلیم: أزیالل مركزیة تغبوال فتاح رجى 766201

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت علي 2353 إقلیم: أزیالل مركزیة تیزي نوبادو عبد اللطیف بنفتح هللا 720816

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: أزیالل مركزیة ورید 430 إقلیم: أزیالل مركزیة أنالتف الحسن مستنصر 707586

بدون سكن 45 16/09/1995 9 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت تمجوط 2327 إقلیم: أزیالل مركزیة أسوال اسقیفن صالح الغدري 62537

نعم 69 16/09/1991 1 إقلیم: 
الخمیسات

عالل البحراوي 348 إقلیم: بني مالل مركزیة اوالد احمامة لمكیمل ادریس 768394

بدون سكن 64 16/09/1992 3 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م.أوالد سیدي شنان 1 444 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة  بني وكیل الحبیب سعید 725297

بدون سكن 61 16/09/1985 4 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة لحبابیس 2398 إقلیم: أزیالل مركزیة أھل الواد سعید حدیث 216712

بدون سكن 61 21/09/1983 3 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیةالدروة 2397 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت سعید اسكا ماھر احمد 206592

نعم 53 16/09/1986 4 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

2390  مركزیة  م/م أوالد عیاد إقلیم: خنیفرة العرفان ملوكي حسن    270594

بدون سكن 53 16/09/1985 3 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة الساقیة الحمراء 2409 إقلیم: أزیالل مركزیة أربعاء أوقبلي جمال الدین خالید 213722

بدون سكن 51 21/09/1983 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م األنوار 446 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة الرواجح عبد الدائم مرحان 203663

بدون سكن 50 16/09/1988 9 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة الرواجح 2393 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة أوالد سلطان حسان الفقیر 335932

بدون سكن 45 16/09/1992 8 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م المركزیة أ. عیاد 445 إقلیم: أزیالل مركزیة إمي نوارك الحسین  الزھري 783988

بدون سكن 45 16/09/1991 4 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة أوالد سلطان 2408 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت امحمد السراج عبد الھادي 771877
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بدون سكن 79 21/09/1983 1 إقلیم: بني 
مالل

م طھ حسین 434 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیةالدروة العربي الدھبي 206357

غیر صالح 73 16/09/1982 1 إقلیم: بني 
مالل

م أوالد اكناو 437 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة الساقیة الحمراء محمد فسكة 172298

بدون سكن 67 16/09/1988 2 إقلیم: بني 
مالل

م اوالد یوسف 443 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت تمجوط احمد عریشة 317763

بدون سكن 67 21/09/1983 3 إقلیم: بني 
مالل

م البزازة 438 إقلیم: أزیالل مركزیة زمط عبد الحمید مھداب 205123

بدون سكن 64 17/09/1984 2 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة فریاطة 442 إقلیم: خنیفرة فالت ابراھیم زاھر 238675

بدون سكن 64 16/09/1981 10 إقلیم: بني 
مالل

م سمكت 436 إقلیم: بني مالل مركزیة فم الزاویة عباسي   عبدالمالك 140965

بدون سكن 62 21/09/1983 2 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة فم الزاویة 2381 إقلیم: أزیالل مركزیة زالكن الكوس عبد هللا 206536

نعم 61 16/09/1989 4 إقلیم: بني 
مالل

م القصیبة الغربیة 435 إقلیم: خنیفرة اعباسین عبد السالم معروفي 354894

غیر صالح 55 17/09/1990 1 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة اوالد احمامة 2384 إقلیم: بني مالل مركزیة تحونة ایت ایدیر عبد الرحمان كبیري 391037

بدون سكن 79 19/09/1992 1 إقلیم: خریبكة اوالد  ابراھیم 464 إقلیم: خریبكة البیرات فاطمة الخیر 718171

بدون سكن 67 16/09/1982 1 إقلیم: خریبكة البیرات 2494 إقلیم: خریبكة بوعلى خلیفة شطیط 176730

بدون سكن 61 16/09/1982 3 إقلیم: خریبكة مركزیة بني یخلف 2493 إقلیم: خریبكة سوق اثنین الزینبي محمد 164090

بدون سكن 55 17/09/1990 2 إقلیم: خریبكة أوالد  رحو 465 إقلیم: أزیالل مركزیة احفور محمد وحلي 378036

نعم 53 16/09/1979 1 إقلیم: خریبكة الفقیھ السموني 463 إقلیم: خریبكة مدرسة الحسنیة ادریس برادة 658837

بدون سكن 50 17/09/1990 9 إقلیم: خریبكة بوعلى 2487 إقلیم: خنیفرة اعوینات مبارك درخا 391676

بدون سكن 45 17/09/1990 4 إقلیم: خریبكة مدرسة الحسنیة 2466 إقلیم: خریبكة دار الشھر المنصور محمد 379459

نعم 73 16/09/1980 1 إقلیم: خنیفرة الخنساء 447 إقلیم: خنیفرة تاجموت العلوي موالي اسماعیل 678511

بدون سكن 67 16/09/1989 1 إقلیم: خنیفرة سرو 454 إقلیم: خنیفرة السعادة الصالحي لحسن 351091

بدون سكن 65 17/09/1990 2 إقلیم: خنیفرة الوحدة 452 إقلیم: خنیفرة تاولي خالطي المصطفى  378934

نعم 58 16/09/1992 8 إقلیم: خنیفرة موحى احموالزیاني 448 إقلیم: خنیفرة تیكمنت العیوني حسن 787096

بدون سكن 58 16/09/1991 2 إقلیم: خنیفرة تاجموت 2436 إقلیم: خنیفرة ابضغیغ عكور محمد 775146
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بدون سكن 56 16/09/1988 1 إقلیم: خنیفرة عوام 457 إقلیم: خنیفرة ایت قسو عاطفي عبد الجلیل 317653

نعم 50 17/09/1990 1 إقلیم: خنیفرة تیكمنت 2446 إقلیم: خنیفرة ایت بوھو لحسن القساوي 379413

نعم 50 17/09/1990 1 إقلیم: خنیفرة وادي المخازن 449 إقلیم: خنیفرة قصر عزیزة حنة حمید 378206

نعم 48 16/09/1991 1 إقلیم: خنیفرة الزالقة 460 إقلیم: خنیفرة النوراغ القدوري بوعزة 776628

بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: خنیفرة امصور 456 إقلیم: خنیفرة تاشفشاقت فارس عبد هللا 774451

بدون سكن 45 16/09/1992 3 إقلیم: خنیفرة العرفان 2424 إقلیم: أزیالل مركزیة تغبالوت نعثمان حسن   اكلو 706883

بدون سكن 45 17/09/1990 2 إقلیم: خنیفرة قصر عزیزة 2458 إقلیم: خنیفرة االمام مالك زارھو  ابراھیم 380238

نعم 55 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مركزیة الطواھرة 3004 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت علي الماحي عبد العزیز 775525

بدون سكن 50 16/09/1991 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد یعیش المركزیة 3012 إقلیم: أزیالل مركزیة وازنت اعلي اعلوش 397875

نعم 76 16/09/1992 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

البشیري بنین 486 إقلیم: خریبكة الطبا بلعریف ابراھیم 725325

نعم 67 16/09/1985 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

عبد الواحد المراكشي 
بنات

2559 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

بوداد     موح  مركزیة  م/م أوالد عیاد 258299

نعم 76 16/09/1982 2 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

بسمة 492 إقلیم: خریبكة مركزیة بني یخلف محمد حكیمي 172621

نعم 75 16/09/1982 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

األخوة 508 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة لحبابیس المصطفى بویزم 172466

بدون سكن 65 16/09/1992 7 عمالة: الرباط المسیرة الخضراء 
العكاري

363 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م األندلس لحسن ورضي 724940

بدون سكن 55 16/09/1991 1 عمالة: 
مراكش

أوالد دلیم 3130 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت تملیل محمد ابو الرجاء 764726
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بدون سكن 54 16/09/1982 1 إقلیم: آسفي الزالقة 788 إقلیم: سیدي بنور الھدادجة نعیم محمد 164201

بدون سكن 48 16/09/1992 6 إقلیم: آسفي الشعاعلة 789 إقلیم: سیدي بنور موالي المصطفى الفاتحي حمید سحنون 706706

بدون سكن 47 16/09/1991 9 إقلیم: آسفي زاویة الراضي 783 إقلیم: سیدي بنور االمل محمد  الزكراوي 769896

بدون سكن 45 16/09/1988 1 إقلیم: آسفي لعثامنة 773 إقلیم: سیدي بنور عمر وموسى عبد الرحمان السلموني 335855

بدون سكن 84 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة المتنبي 515 إقلیم: الجدیدة اوالد احسین ناصر عبد هللا 379209

نعم 82 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة لال زھرة 514 إقلیم: الجدیدة الطایشة طارق روح السالم 391467

نعم 81 16/09/1989 1 إقلیم: الجدیدة لال عائشة البحریة 513 إقلیم: الجدیدة سیدي فارس وردي احمد 357483

بدون سكن 77 16/09/1985 3 إقلیم: الجدیدة الوفاق 517 إقلیم: الجدیدة القراقشة حسن الدوبي 270203

بدون سكن 76 16/09/1982 1 إقلیم: الجدیدة 528  البحابحة اوالد الحاج إقلیم: الجدیدة أوالد بن حمو  السھیلي المصطفى 173505

بدون سكن 74 16/09/1989 1 إقلیم: الجدیدة المحیط 516 إقلیم: الجدیدة سالمنة : الدخلة عبد الرحیم الخیاط 351272

بدون سكن 65 16/09/1991 2 إقلیم: الجدیدة سالمنة : الدخلة 2667 إقلیم: الجدیدة اوالد داوود المصطفى نصرالدین 769763

بدون سكن 65 17/09/1984 4 إقلیم: الجدیدة الدحامنة 527 إقلیم: الجدیدة الخریطات فكراني خلیل 238017

بدون سكن 64 16/09/1981 3 إقلیم: الجدیدة المنفلوطي 524 إقلیم: الجدیدة الكنادلة عبد الرحیم ھمار 149439

بدون سكن 61 17/09/1984 1 إقلیم: الجدیدة المعاشات 523 إقلیم: الجدیدة سوف سبت سایس عبد اللطیف بوكري 239746

بدون سكن 61 17/11/1984 5 إقلیم: الجدیدة القراقشة 2654 إقلیم: الجدیدة المخاطرة ھاكم زكریاء 239102

نعم 59 21/09/1983 2 إقلیم: الجدیدة واھلة 2680 إقلیم: الجدیدة الشروقة محـــــمد      دھـــــــــب 206355

مستعمل 
كمطعم

58 17/09/1990 6 إقلیم: الجدیدة اوالد احسین 2659 إقلیم: الجدیدة عبد هللا بن الكامل نور الدین بطرابي 378280

بدون سكن 58 16/09/1988 2 إقلیم: الجدیدة سیدي فارس 2650 إقلیم: الجدیدة اربعاء ھشتوكة نور الصباح محمود  316349

نعم 55 21/09/1983 5 إقلیم: الجدیدة سیدي امحمد بن داود 2661 إقلیم: الجدیدة خمیس متوح عبد الكامل محمد المالكي 204072

بدون سكن 50 17/09/1990 6 إقلیم: الجدیدة أوالد بن حمو  2660 إقلیم: الجدیدة أوالد زید سعید ابو زیاد 380256

غیر صالح 50 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة المساعدة 531 إقلیم: الجدیدة لحمامنة رشید بلمحضي 358846

بدون سكن 45 16/09/1993 4 إقلیم: الجدیدة بوملحة 530 إقلیم: الجدیدة سیدي امحمد اخدیم بركي سعید 741992

بدون سكن 45 17/09/1990 2 إقلیم: الجدیدة الرواحلة 525 إقلیم: سیدي بنور المودنین عالیة السكندر 383735

نعم 45 17/09/1990 2 إقلیم: الجدیدة السعادة 2646 إقلیم: الجدیدة بئر الببوش بوشعیب بنلبحیوي 379318

بدون سكن 45 17/09/1990 2 إقلیم: الجدیدة الطایشة 2675 إقلیم: سیدي بنور بیر االحرش كوات أحمد 379170
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نعم 65 17/09/1979 3 إقلیم: العیون إبن حزم 1057 إقلیم: الجدیدة سیدي امحمد بن داود حسن ازیرة 664075

نعم 67 16/09/1981 6 إقلیم: 
النواصر

ابن سینا 552 إقلیم: سطات مركزیة السالمات عبدهللا العزاوي 140849

بدون سكن 61 17/09/1990 1 إقلیم: 
النواصر

اوالد عبو 555 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

الجاحظ محمد مرفوق 380118

بدون سكن 59 21/09/1983 8 إقلیم: 
النواصر

العیون 554 إقلیم: برشید مركزیة الشرفاء  محمد دنیني 204392

نعم 54 21/09/1983 1 إقلیم: 
النواصر

إدریس الحریزي 557 إقلیم: مدیونة عین الحلوف صالح منیر 208280

بدون سكن 50 16/09/1986 1 إقلیم: 
النواصر

ابن العریف 550 إقلیم: سطات مركزیة السوالم اوالد 
امراح

عبد الرحیم ھبوب 288572

بدون سكن 48 21/09/1983 2 إقلیم: 
النواصر

اإلمام البخاري 549 إقلیم: مدیونة الشیاظمة المرس بوشعیب 205628

بدون سكن 63 16/09/1987 1 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة 
عبدالرحیم بوعبید 2

475 إقلیم: برشید مركزیة قصبة بنمشیش سعید سكري 315810

بدون سكن 59 16/09/1989 1 إقلیم: برشید مركزیة اوالد الباشا 482 إقلیم: برشید مركزیة مداحة بوشعیب البھالمي 357251

نعم 53 21/09/1983 3 إقلیم: برشید مركزیة شرقاوة 484 إقلیم: سطات اوالد بنعریف محمد سحنون 175267

غیر صالح 48 17/09/1990 1 إقلیم: برشید مركزیة الزبیرات 483 إقلیم: سطات مركزیة اوالد الشاوي عزوز سمیح 383741

نعم 88 16/09/1980 1 إقلیم: 
بنسلیمان

مدرسة المحمدیة 2522 إقلیم: بنسلیمان م/م عین الشكیكة 
المركزیة

رشید المدرب 689388

نعم 77 17/09/1990 1 إقلیم: 
بنسلیمان

مدرسة ابن زیدون 466 إقلیم: بنسلیمان م/م الرازي المركزیة سعید  نایلي 378030

بدون سكن 74 16/09/1991 1 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م الرازي المركزیة 2520 إقلیم: بنسلیمان رشید بنغموش م/م بني ورة  المركزیة 770000

بدون سكن 54 16/09/1985 3 إقلیم: 
بنسلیمان

المسیرة 467 إقلیم: بنسلیمان م/م القائد حمودة 
 المركزیة

العایطي العایدي 213775

بدون سكن 53 16/09/1988 7 إقلیم: 
بنسلیمان

مجموعة مدارس شجرة 
العزوزي

473 إقلیم: بنسلیمان م/م بئر النصر المركزیة التھامي دوخوا 317846

بدون سكن 50 16/09/1987 1 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م الوحدة المركزیة 2533 إقلیم: بنسلیمان م/م سیدي موسى 
المركزیة

عطواني المصطفى 315862

بدون سكن 48 16/09/1991 1 إقلیم: 
بنسلیمان

2526 م/م بني ورة  المركزیة إقلیم: بنسلیمان م/م  بئر المكي  المركزیة سعید  حیر 771802
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نعم 58 17/09/1984 1 إقلیم: بني 
مالل

الحنصالي 441 إقلیم: سطات ملكو المركزیة الحمراوي   عبد  
الرحمان

240808

نعم 84 16/09/1982 1 إقلیم: سطات مدرسة سیدي عبد الكریم 558 إقلیم: سطات مركزیة اوالد الھواري علي بوكرفاوي 164019

بدون سكن 82 16/09/1988 1 إقلیم: سطات مركزیة آسیة الودیع 571 إقلیم: سطات مركزیة اوالد ناصر احمد لطیف 337918

بدون سكن 66 16/09/1981 4 إقلیم: سطات مركزیة اوالد التاوتي 572 إقلیم: برشید مركزیة سیدي بنحمدون عبد هللا شریف 140719

بدون سكن 63 17/09/1984 2 إقلیم: سطات مركزیة دار القاید 
الصغیر

575 إقلیم: سطات مركزیة الكراطمة احمد   غیات 208859

نعم 61 16/09/1989 2 إقلیم: سطات مركزیة اوالد الرغاي 574 إقلیم: سطات مركزیة الكوشة حسن سفیان 354138

بدون سكن 61 16/09/1985 3 إقلیم: سطات مركزیة دار القاید 
التونسي

573 إقلیم: سطات مركزیة الناصریة عبد االلھ مخلوقي 258254

نعم 59 17/09/1984 2 إقلیم: سطات مركزیة السالمات 2780 إقلیم: سطات مركزیة  واد برس محمد مساعید 240678

بدون سكن 53 21/09/1983 8 إقلیم: سطات مركزیة اوالد الھواري 2781 إقلیم: سطات مركزیة الكرایم میلود یمان 215302

نعم 50 10/10/1990 1 إقلیم: سطات مركزیة اوالد ناصر 2759 عمالة مقاطعة عین 
الشق

المتنبي عمر الشرایبي 392377

بدون سكن 49 20/09/1982 10 إقلیم: سطات مركزیة النخیلة حمریة  560 إقلیم: الجدیدة مدرسة بولعوان 
 الجماعاتیة

عبد المجید حریسى 176736

نعم 74 16/09/1982 1 إقلیم: سیدي 
بنور

البیروني 576 إقلیم: سیدي بنور تامدة المصطفى     الحسني 165662

نعم 71 16/09/1988 2 إقلیم: سیدي 
بنور

الزرقطوني 577 إقلیم: سیدي بنور فاطمة الفھریة العربي     إراوي 335915

بدون سكن 62 16/09/1981 6 إقلیم: سیدي 
بنور

لمویسات 581 إقلیم: سیدي بنور اوالد الطالب عین جمال 150757

نعم 55 16/09/1989 2 إقلیم: سیدي 
بنور

ماء العینین 590 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

ابن رشد وقاسي حسان 356550

بدون سكن 55 16/09/1989 1 إقلیم: سیدي 
بنور

مطران 584 إقلیم: سیدي بنور اوالد ناصر سعید حافض 348742

نعم 50 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
بنور

بیر االحرش 2802 إقلیم: سیدي بنور اوالد سعید عبد اإللھ القاضي 378338

بدون سكن 49 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
بنور

اوالد الطالب 2805 إقلیم: سیدي بنور أحد العونات محمد المقري االدریسي 378676

بدون سكن 39 16/09/1992 10 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد شعیب المركزیة 3008 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سي موسى المصطفى شرحبیل 787116
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نعم 74 17/09/1990 1 إقلیم: مدیونة إبن الرومي 535 إقلیم: مدیونة م 11 ینایر التھامي مكرم 383786

نعم 63 16/09/1981 1 إقلیم: مدیونة عمر ابن عبد العزیز 534 إقلیم: مدیونة أبي بكر الصدیق صغرون مصطفى 141121

نعم 62 01/10/1983 2 إقلیم: مدیونة ابن حزم 541 إقلیم: سطات مركزیة بئر قدور المصطفى رغیبي 240857

غیر صالح 55 16/09/1989 2 إقلیم: مدیونة الحي الجدید 537 إقلیم: برشید مركزیة تعاونیة العیون حسن ھنوني 349078

بدون سكن 54 17/09/1984 3 إقلیم: مدیونة الفاسین الغربیة 540 إقلیم: مدیونة اوالد الحارث مسعود عزیزي 239674

بدون سكن 53 17/09/1984 8 إقلیم: مدیونة سیدي ابراھیم 538 إقلیم: مدیونة البقاقشة سعید المستري 239131

نعم 79 16/09/1989 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

محمد الحداوي 502 إقلیم: برشید مركزیة موالین الدروة2 راحل رشید 357180

نعم 72 16/09/1988 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

حمان الفطواكي 504 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

المختاري فوزیة أنقرة 338164

محتل 69 17/09/1990 6 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

إدریس الحریزي 10465 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

إسلي الصالحي     محمد 377853

بدون سكن 69 16/09/1989 2 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

ابن زیدون 503 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

األطلس خدیجة  شفعي 351052

بدون سكن 58 16/09/1982 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

حلیمة السعدیة 506 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

علي بن أبي طالب الراضي عبدالعزیز 172194

بدون سكن 73 21/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

سیدي محمد بن عبد هللا 487 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

عبد الواحد المراكشي 
بنات

فوزیة العوني 886963

بدون سكن 52 16/09/1987 7 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

محمد إقبال 485 إقلیم: بنسلیمان مجموعة مدارس تفرانت عبدهللا الخلیل 303207

بدون سكن 47 16/09/1988 9 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

جمیلة القیروانیة 489 إقلیم: النواصر عین الجمعة عبد الفتاح جوھري 338828
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بدون سكن 45 17/09/1990 6 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

عمر مكري 491 إقلیم: الجدیدة العوجات خالید ارزیقي 383281

نعم 75 16/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

ابن النفیس 511 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

لال أسماء حسن شجار 302989

محتل 69 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

الوحدة 510 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

الخلیل بن أحمد عبد هللا بنطور 379024

نعم 65 16/09/1991 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المسیرة الخضراء 10466 إقلیم: الجدیدة السعادة نور الدین فخر الدین 775082

نعم 61 16/09/1988 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

ابن رشد 2638 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

غزة احمد العرباوي 338166

بدون سكن 47 16/09/1992 7 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

النعیم 512 إقلیم: سطات مركزیة لنوانة ادریس مولواد 718104

بدون سكن 70 16/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

494 لال كنزة عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

نیابة عین السبع الحي 
المحمدي

عبد الحق جادب 315802

بدون سكن 53 17/09/1990 2 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

الجاحظ 2578 إقلیم: سطات مركزیة اوالد صالح میلود اقماري 378217

بدون سكن 50 16/09/1989 1 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

اإلمام البخاري 493 إقلیم: سطات الحلة ابراھیم ابویھ 355608
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الدار البیضاء  - سطات 06    الجھة األصلیة     :      
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بدون سكن 50 21/09/1983 2 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

الخلیل بن أحمد 2575 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

محمد الوادي ابن بسام 203501

نعم 72 17/09/1990 3 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

عبد الكریم الخطابي 507 عمالة مقاطعة عین 
الشق

النرجس عكبي سعید 378596

بدون سكن 48 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المسجد 509 إقلیم: برشید مركزیة علي بن ابي 
طالب

مصطفى ارزایزي 378234

نعم 43 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

علي بن أبي طالب 2616 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

عبد الرحمان بن زیدان محمد بوضاض 359272

نعم 71 16/09/1989 2 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

التقدم 499 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

التعاون صابر جمیل 355735

نعم 67 21/09/1983 2 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

اإلمام علي 500 إقلیم: سیدي بنور الفالح بیوي أحمد 177174

بدون سكن 61 17/09/1990 5 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

اسامة بن زید 501 إقلیم: سیدي بنور اوالد بوزید نور الدین الكایلي 379089

بدون سكن 66 16/09/1988 7 عمالة مقاطعة 
عین الشق

ابن عاشر 496 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الوحدة         دھلي      الشرقي 
            

317597

بدون سكن 60 22/09/1988 2 عمالة مقاطعة 
عین الشق

عبدالقادر المازني 10464 إقلیم: النواصر اوالد القاضي نورالدین زھیري 338018

نعم 60 21/09/1983 3 عمالة مقاطعة 
عین الشق

المتنبي 2585 إقلیم: سطات مركزیة الحدادة المصطفى بنطبال 174962

بدون سكن 44 22/09/1980 6 عمالة مقاطعة 
عین الشق

النرجس 2583 عمالة مقاطعة عین 
الشق

عبدالرحمان احجیرة عبد الكریم العفورة 692037

نعم 74 17/09/1990 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن الھیثم 2267 إقلیم: بنسلیمان مدرسة المحمدیة محمد بیة 383346

نعم 79 16/09/1989 1 عمالة: 
المحمدیة

الفشتالي 544 عمالة: المحمدیة البرادعة مصطفى شقر 354375

نعم 64 17/09/1990 2 عمالة: 
المحمدیة

الرازي 547 إقلیم: الجدیدة واھلة شفقي حسن 359384
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الدار البیضاء  - سطات 06    الجھة األصلیة     :      
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بدون سكن 56 16/09/1982 2 عمالة: 
المحمدیة

الخنساء 542 عمالة: المحمدیة سیدي العربي عزیز ھیان 173007

بدون سكن 49 16/09/1992 5 عمالة: 
المحمدیة

البرادعة 2707 إقلیم: بنسلیمان م/م الوحدة المركزیة محمد خلیلي 725999
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نعم 77 16/09/1987 2 إقلیم: أزیالل مركزیة بین الویدان 417 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

فتح المصطفى بوسیف 302825

نعم 64 21/09/1983 2 إقلیم: أزیالل مدرسة تكالووت 427 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد یعیش المركزیة أحمد بنضراوي 203974

بدون سكن 50 16/09/1992 2 إقلیم: أزیالل مركزیة أھل الواد 2309 إقلیم: شیشاوة أكني المركزیة  عبد الرحمان صادیق 718009

نعم 45 16/09/1992 5 إقلیم: أزیالل مركزیة ابراغن 415 إقلیم: شیشاوة زھرة بنت عمر محمد حتیم 706494

غیر صالح 85 17/09/1990 2 إقلیم: آسفي عبد السالم  الوزاني 770 إقلیم: آسفي بني دغوغ بنازیكي ناجیة 378762

نعم 85 16/09/1988 1 إقلیم: آسفي ابن بطوطة 766 إقلیم: آسفي سیدي احساین المصطفي بوكرن 338783

نعم 84 16/09/1991 1 إقلیم: آسفي إدریس بناصر 767 إقلیم: آسفي الغیات شراق المصطفى 765384

محتل 82 09/10/1980 1 إقلیم: آسفي الجریفات 768 إقلیم: آسفي دار القائد عیسى عبد القادر بوكیلي 690667

بدون سكن 79 17/09/1979 1 إقلیم: آسفي دار القائد عیسى 3223 إقلیم: آسفي الرحاحلة بنعیسى محمد 664716

نعم 79 17/09/1990 5 إقلیم: آسفي سیدي عبد الكریم 765 إقلیم: آسفي اوالد عبد هللا عبد المجید نور السعید 378588

نعم 79 17/09/1990 1 إقلیم: آسفي غشت 20 771 إقلیم: آسفي دار الزیدیة حیاة  مویسى 377828

بدون سكن 79 21/09/1983 1 إقلیم: آسفي سیدي بوزید 769 إقلیم: آسفي الھمامدة نور الدین منجي 205761

بدون سكن 76 16/09/1982 8 إقلیم: آسفي رباط الشیخ 781 إقلیم: الیوسفیة زاویة حرمة هللا 
المركزیة

السویني عز الدین 173511

نعم 76 16/09/1980 6 إقلیم: آسفي بوغافر 3191 إقلیم: الصویرة م م اوالد عبد الحلیم عبدالرحیم بوایى 110277

بدون سكن 72 16/09/1992 9 إقلیم: آسفي سیدي احساین 3215 إقلیم: آسفي الواد الغارق عبد هللا لعناكري 706509

بدون سكن 72 16/09/1982 3 إقلیم: آسفي اوالد الحاج 785 إقلیم: آسفي ابن الھیثم الحجام محمد 176726

بدون سكن 70 21/09/1983 10 إقلیم: آسفي اوالد موسى 786 إقلیم: آسفي اوالد زكري أبوربیعة عبد اللطیف 205311

بدون سكن 64 16/09/1982 6 إقلیم: آسفي الرحاحلة 3220 إقلیم: آسفي السراحنة بوسكمان عبدهللا بوفلجة 163541

بدون سكن 61 17/09/1990 1 إقلیم: آسفي النواصر أوالد الحاج 787 إقلیم: آسفي احد البخاتي ازروال آمنة 359304

بدون سكن 59 21/09/1983 2 إقلیم: آسفي بني دغوغ 3197 إقلیم: آسفي م/م عبد المومن محمد لبراسي 175234

بدون سكن 58 16/09/1992 4 إقلیم: آسفي سیدي التیجي 777 إقلیم: الصویرة السعید بوجالل م.م  ایت عیسي احاحان 707905

بدون سكن 58 16/09/1981 2 إقلیم: آسفي اوالد سعادة 772 إقلیم: الیوسفیة لھبابلة عبد هللا ھنیني 140545

بدون سكن 55 16/09/1991 1 إقلیم: آسفي الغیات 3209 إقلیم: الصویرة م.م لخواضرة محمد الحنفي بلھشمي 775207

بدون سكن 54 21/09/1983 1 إقلیم: آسفي دنون الحضري 774 إقلیم: الیوسفیة اجنان ابیھ المركزیة عبد المالك بندرعي 206324
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مراكش - آسفي 07    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

بدون سكن 53 16/09/1982 1 إقلیم: آسفي ابن الھیثم 3227 إقلیم: الیوسفیة النواصرة المركزیة حسن نزیھ 173310

بدون سكن 51 16/09/1982 4 إقلیم: آسفي الدعاكرة 782 إقلیم: آسفي مدرسة السعادة 
الجماعاتیة

محمد ابویري 164031

بدون سكن 50 17/09/1990 2 إقلیم: آسفي اوالد عبة 780 إقلیم: الصویرة م.م. سیدي محمد مرزوق الخلیفة كالع 378532

بدون سكن 50 17/09/1990 6 إقلیم: آسفي اوالد بوعریس 784 إقلیم: الیوسفیة راس العین المركزیة الضوبلي یونس 378308

بدون سكن 50 16/09/1990 2 إقلیم: آسفي دار الزیدیة 3205 إقلیم: الصویرة م.م. ابن بطوطة عیاد المختاري 359282

بدون سكن 48 16/09/1985 2 إقلیم: آسفي م/م عبد المومن 3214 إقلیم: الیوسفیة الخنساء دریس مسكین 213646

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: آسفي الواد الغارق 3206 إقلیم: الصویرة م.م. لبیشات لھیب عبد الحق 769812

بدون سكن 45 16/09/1992 10 إقلیم: آسفي اوالد الحاج المفدة 778 إقلیم: شیشاوة إرغي خالد زازة 725189

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: آسفي الھمامدة 3207 إقلیم: الیوسفیة الفضاضلة المركزیة ھبول عبد الغاني 707570

بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: آسفي اوالد عبد هللا 3200 إقلیم: شیشاوة ألتاس ریاض اعبیدة 55715

بدون سكن 67 16/09/1982 1 إقلیم: الحوز ابن الونان 595 إقلیم: الحوز لمحالت عبد الواحد شیدالي 164067

بدون سكن 61 16/09/1991 3 إقلیم: الحوز تمصلوحت 615 إقلیم: شیشاوة تولوكولت حسن الطیراري 764715

بدون سكن 61 16/09/1989 10 إقلیم: الحوز الناقوش 597 إقلیم: الحوز تیخفست بوجمعة البطني 355922

بدون سكن 58 16/09/1992 3 إقلیم: الحوز اوالد یحي 2869 إقلیم: الحوز وانسكرا الخرجالي عبد العزیز 783993

بدون سكن 58 17/09/1990 5 إقلیم: الحوز حسن الصغیر 594 إقلیم: شیشاوة الموحدین نزھة بنضاویة 379282

بدون سكن 58 17/09/1990 9 إقلیم: الحوز الولجة 598 إقلیم: الحوز یابورة ادریس بلیج 378770

بدون سكن 58 17/09/1984 7 إقلیم: الحوز دار العسري 2868 إقلیم: الحوز مجموعة مدارس التوامة محمد لكتاتني 239253

نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: الحوز واوسفت 607 إقلیم: شیشاوة أسیف لحلو حسن القزبري 91705

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: الحوز ابت موالي علي 2828 إقلیم: شیشاوة أداسیل عبد الجلیل توفیق 832955

بدون سكن 45 16/09/1993 3 إقلیم: الحوز یابورة 2867 إقلیم: الصویرة م م عبد الرحمان الداخل الفتاوي ھشام 743431

غیر صالح 45 16/09/1992 2 إقلیم: الحوز سیدي داود 2830 إقلیم: الصویرة م م سیدي العروسي حسن غبولة 707954

غیر صالح 45 16/09/1992 2 إقلیم: الحوز مجموعة مدارس التوامة 2881 إقلیم: الحوز اغي حسن الصنھاجي 707339

نعم 45 16/09/1995 7 إقلیم: الحوز ایت بورد 603 إقلیم: الصویرة م م ایت عدي محمد جیري 63422

غیر صالح 45 17/09/1990 10 إقلیم: الحوز اجیكن 616 إقلیم: الحوز مجموعة  مدارس سد  
موالي یوسف

محمد  ازرودي 393875

بدون سكن 45 16/09/1985 1 إقلیم: الحوز تیزي التحتانیة 600 إقلیم: شیشاوة ایت عمر عمر ایت حساوي 270216

35 / 55

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2017 



مراكش - آسفي 07    الجھة األصلیة     :      
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نعم 44 16/09/1991 5 إقلیم: الحوز وزكیطة 2847 إقلیم: شیشاوة الخرشي عبد اللطیف لغویزي 769735

بدون سكن 55 17/09/1990 8 إقلیم: 
الرحامنة

اوالد الزعریة المركزیة 764 إقلیم: الرحامنة السمیحات المركزیة رشید اجنیبي 378209

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: 
الرحامنة

اوالد ناصر المركزیة  3173 إقلیم: الرحامنة الغابة المركزیة سعید المسعودي 787251

غیر صالح 45 16/09/1993 1 إقلیم: 
الرحامنة

اوالد بنعنو المركزیة 763 إقلیم: شیشاوة تكماط محمد موماد 744206

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: 
الرحامنة

مدرسة الصخور  
المختلطة

3168 إقلیم: الرحامنة أوالد اجلیل عبدالواحد المسعودي 724164

بدون سكن 45 16/09/1992 3 إقلیم: 
الرحامنة

انزات لعظم المركزیة 3176 إقلیم: شیشاوة محمد بن التباع احصاین المركزیة 720995

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: 
الرحامنة

سیدي كروم المركزیة 753 إقلیم: الرحامنة الجبابر ة المركزیة خیار عبد الرحیم 707632

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: 
الرحامنة

لمحرة المركزیة 762 إقلیم: شیشاوة أدوز محمد الخطیب 707319

بدون سكن 45 16/09/1994 9 إقلیم: 
الرحامنة

اوالد الحاج المركزیة 752 إقلیم: الصویرة م.م. ابو بكر الصدیق جالل جمال 58238

غیر صالح 45 17/09/1990 9 إقلیم: 
الرحامنة

راس العین المركزیة 3181 إقلیم: الرحامنة لعریصة المركزیة عبدالكریم مسعودي 391733

بدون سكن 70 21/09/1983 1 إقلیم: 
الصویرة

م.م. عثمان بن عفان 695 إقلیم: الصویرة م/م االمام اشافعي محمد صلیح الدین 174610

بدون سكن 50 16/09/1993 1 إقلیم: 
الصویرة

م.م. الریاض 717 إقلیم: الصویرة م م تكادیرت فتح هللا الطاھر 734966

بدون سكن 50 16/09/1993 1 إقلیم: 
الصویرة

م م خمیس تكاط 702 إقلیم: الصویرة م.م ایت ازم الصناعي عبدالرحیم 734884

نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: 
الصویرة

مدرسة سیدي سعید 692 إقلیم: الصویرة م.م  افرا الحسین امشیك 91069

نعم 61 21/09/1983 1 إقلیم: العیون أنس بن مالك 1058 إقلیم: الصویرة م م أكدال رائین فؤاد 205218

نعم 56 17/09/1984 3 إقلیم: العیون أسامة بن زید 3859 إقلیم: الصویرة م.م إكزولن كمال  زیدوني 237351

غیر صالح 55 16/09/1992 8 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة  بني وكیل 2402 إقلیم: شیشاوة امزناس محمد معتریف 707169

نعم 45 16/09/1993 4 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م األندلس 2392 إقلیم: شیشاوة تزدرة السعید فوخار 735126
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نعم 67 17/09/1990 2 إقلیم: القنیطرة السعدیین 335 إقلیم: شیشاوة بوابوض الحسان خردي 383408

نعم 55 17/09/1990 1 إقلیم: 
النواصر

حسن صفي الدین 556 إقلیم: شیشاوة أمسكسالن السفلى مصطفى حلفیة 383401

بدون سكن 45 16/09/1991 6 إقلیم: 
النواصر

محمد القري 551 إقلیم: شیشاوة إحرضانن ابراھیم مجكو 763000

بدون سكن 55 16/09/1981 1 إقلیم: الیوسفیة سیدي بوطیب المركزیة 797 إقلیم: شیشاوة لمینات العیون جمال الدین 140930

بدون سكن 51 16/09/1981 1 إقلیم: الیوسفیة اللویحات المركزیة 798 إقلیم: الیوسفیة البالت المركزیة عزیز بلھادي 150294

بدون سكن 48 17/09/1990 10 إقلیم: الیوسفیة الطیامیم المركزیة 795 إقلیم: الیوسفیة القنطرة ارقیقوان عبد الحق 378606

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: الیوسفیة اوالد البكري المركزیة 3244 إقلیم: الرحامنة لبالعید المركزیة زواوي مصطفى 775347

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: الیوسفیة المیدات المركزیة 791 إقلیم: شیشاوة ترخات محمد الصغیر 749897

نعم 45 16/09/1992 2 إقلیم: برشید مركزیة بئر خریص 480 إقلیم: الصویرة م.م. إندجا عبدالرزاق لزرق 725105

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: برشید مركزیة موالین الدروة2 2557 إقلیم: الصویرة م م خالد بن الولید عماوي محمد 707184

نعم 45 16/09/1992 2 إقلیم: برشید مركزیة بن معاشو 1 479 إقلیم: الصویرة م.م. إمكراد العطار حسن 707123

بدون سكن 45 16/09/1991 6 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م الطوالع المركزیة 472 إقلیم: الصویرة م م بئر كوات الحداوي دركي 766309

غیر صالح 42 16/09/1992 4 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة تازیزاوت 439 إقلیم: شیشاوة تسكرت محمد ابزامي 707088

بدون سكن 64 21/09/1983 6 إقلیم: تطوان السیدة آمنة 1350 إقلیم: الرحامنة اوالد ناصر المركزیة  عبد الحمید بالدي 205391

بدون سكن 60 16/09/1986 4 إقلیم: سطات مركزیة  كیسر  570 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

العثامنة المركزیة محمد بوجلیدة 288079

غیر صالح 45 16/09/1991 6 إقلیم: سطات الحلة 2764 إقلیم: الصویرة م م سیدي علي الكرلتي  عمر الحناوي 769131

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: سطات مركزیة لنوانة 2763 إقلیم: الصویرة م.م. الجاحظ سعید معطاوي بلعباس 740577

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: سطات مركزیة سیدي عبد 
الكریم

562 إقلیم: الصویرة م.م.اإلمام مسلم فوزي بوزیان 739277

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: سطات مركزیة النخیلة واد 
النعناع

561 إقلیم: شیشاوة ایت لحسن محمد الرویسي 56765

نعم 50 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي 
بنور

الظھرة 585 إقلیم: الصویرة م.م. اإلمام البخاري محمد ھري 717887

نعم 45 16/09/1992 2 إقلیم: سیدي 
بنور

الھدایة 583 إقلیم: شیشاوة تسغیت حسن كلویا 717888
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بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: سیدي 
بنور

الغنادرة 586 إقلیم: الیوسفیة اوالد العیاشي المركزیة محمد ركادي 397873

نعم 65 16/09/1980 1 إقلیم: شیشاوة االثیر 637 إقلیم: شیشاوة دوار  احمر حمید ھشامي 690378

نعم 65 21/09/1983 1 إقلیم: شیشاوة الزھراء 626 إقلیم: شیشاوة لوشاوشا المجید الجبیر 204411

نعم 62 17/09/1984 2 إقلیم: شیشاوة النھضة 2 627 إقلیم: شیشاوة سیدي اعمارة عبد الصادق لعریش 237317

نعم 50 16/09/1992 3 إقلیم: شیشاوة ایت عبد هللا 659 إقلیم: الحوز تانفكیغت البصري محمد 783996

مستعمل 
كإدارة

50 16/09/1991 6 إقلیم: شیشاوة زاویة  أفنسا 665 إقلیم: الحوز امزوزیت الفرقاني محمد 768379

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: شیشاوة لمعیصرة 664 إقلیم: شیشاوة تنلفت الحاجة عبد الرزاق 741917

نعم 45 16/09/1992 7 إقلیم: شیشاوة تبت 648 إقلیم: شیشاوة تاورة الحسن أوتلوت 707977

محتل 91 16/09/1988 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

تماللت المركزیة 681 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد كاید المركزیة الشعبیة ازرك 317584

بدون سكن 79 16/09/1987 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

عبد الرحمان بن خلدون 679 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لعرارشة المركزیة حسن حفار 302977

بدون سكن 73 16/09/1980 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

تساوت المركزیة 682 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

تاوزینت المركزیة ادریس آیت الحاج 694666

غیر صالح 71 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

فتح 2971 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الزیتون المركزیة عبد الرحیم سعید 764753

بدون سكن 61 23/09/1980 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الشعراء المركزیة 688 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد ركیعة المركزیة الفاطمي المكني 689870

بدون سكن 58 16/09/1982 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الجوالة المركزیة 689 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد علي الجمعة 
المركزیة

حسن جدیع 163382

بدون سكن 55 17/09/1990 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد كاید المركزیة 3025 إقلیم: الحوز اغبالو_تزارت البھالي حمید 385603

بدون سكن 50 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

سیدي العربي المركزیة 690 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

بني عامر المركزیة محراش حمید 774340

نعم 50 16/09/1993 4 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ایت عیسى المركزیة 685 إقلیم: شیشاوة ونشكریر حسن سعید 741809

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

بوحماد المركزیة 686 إقلیم: الرحامنة اوالد خلیفة المركزیة محمد قرمیم 707024

بدون سكن 49 17/09/1990 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد الشیخ عبد هللا 
المركزیة

684 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اكتاوة المركزیة المھدي زوھیر 378450
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بدون سكن 48 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد ناصر الواد 
المركزیة

687 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد شعیب المركزیة لعزیزة لعوینة 776077

غیر صالح 48 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لعرارشة المركزیة 2981 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الزاویة المركزیة محمد اخویرات 768354

غیر صالح 48 16/09/1992 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

تاوزینت المركزیة 2999 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الحمادنة الحویطة 
المركزیة

عدیة محمد 707244

غیر صالح 47 17/09/1990 10 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الزیتون المركزیة 3005 إقلیم: الرحامنة الجعافرة المركزیة عبد الھادي محسین 377611

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد ركیعة المركزیة 3023 إقلیم: الحوز طارق بن زیاد -ایت 
احكیم

عبد اللطیف غیات 787335

غیر صالح 45 16/09/1991 9 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

العثامنة المركزیة 3007 إقلیم: الرحامنة الزرقطوني المركزیة العلمي  كویكة 775083

بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

2974 الكبابسة إقلیم: الحوز ایغیر-غجدامة لحسن الكاملي 769853

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الزاویة المركزیة 2990 إقلیم: شیشاوة أمدالن بوشعیب لمسخر 740655

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اكتاوة المركزیة 2995 إقلیم: شیشاوة لمحدجات عبد المالك ثابت 739104

نعم 45 16/09/1992 7 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الحمادنة الحویطة 
المركزیة

3001 إقلیم: الرحامنة اوالد با المركزیة عبد اإللھ الطاھري 719652

نعم 45 16/09/1994 8 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد علي الجمعة 
المركزیة

3013 إقلیم: شیشاوة زاویة اتیقي نور الدین تغبالوت 57570

نعم 45 16/09/1988 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لقدادرة المركزیة 683 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

عبد الغنى بنتاجر الكبابسة 317928

نعم 55 16/09/1991 6 إقلیم: مدیونة اوالد الحارث 2703 إقلیم: الصویرة م م ایت ابراھیم مصطفى لعرج 765361

بدون سكن 50 16/09/1992 6 إقلیم: مدیونة عین الحلوف 2699 إقلیم: الصویرة م م المیرات محمد فاتح 787328

بدون سكن 50 16/09/1991 6 إقلیم: مدیونة الحمادات 539 إقلیم: الصویرة م.م. الزاویة الحاج صبري 769040

بدون سكن 45 16/09/1992 4 إقلیم: مدیونة البقاقشة 2702 إقلیم: شیشاوة تجكالت الحسین بن رحو 724045

نعم 49 16/09/1989 1 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة موالي الحسن 3882 إقلیم: الرحامنة اوالد عامر لمحرة 
المركزیة

المصطفى مسلكة 356411

بدون سكن 50 16/09/1992 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

أبو القاسم الشابي 505 إقلیم: الصویرة م.م. سمیمو الكرش حسن 787157
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نعم 58 16/09/1993 1 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

غزة 2573 إقلیم: شیشاوة أكادیر الغاشي 2 رشید امحیبقة 743532

نعم 55 16/09/1981 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

إسلي 2609 إقلیم: الحوز المرابطین عزالدین  اسمیر 140509

نعم 63 16/09/1982 6 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

واد المخازن 498 إقلیم: آسفي بوغافر لمطرح عبد الرحمان 172346

نعم 62 17/09/1984 6 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

الفالح 497 إقلیم: آسفي اوالد فارقو عبد المجید ادحیم 238979

بدون سكن 55 16/09/1992 3 عمالة مقاطعة 
عین الشق

ابن خلدون 495 إقلیم: شیشاوة ایت حدو یوسف عبد هللا غیساوي 724946

بدون سكن 45 16/09/1993 5 عمالة مقاطعة 
عین الشق

عبدالرحمان احجیرة 2580 إقلیم: الصویرة م م امسكركید محمد نوفالي 734942

بدون سكن 55 16/09/1992 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م المنار-التامـري 921 إقلیم: الصویرة م.م.عقبة بن نافع الجیاللي شراح 707306

نعم 82 17/09/1990 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن حزم 399 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مركزیة الطواھرة غزالن سعید 317027

بدون سكن 48 16/09/1989 8 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الرمامحة 2276 إقلیم: الرحامنة مدرسة الصخور  
المختلطة

لعویتك عبدالقادر 354847

نعم 82 17/09/1990 1 عمالة: 
المحمدیة

ادریس لحریزي 545 إقلیم: الیوسفیة اوالد البكري المركزیة حسن سامح 378976

بدون سكن 57 16/09/1989 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

الشریف محمد امزیان 113 إقلیم: الرحامنة ایت مو سى واحماد 
المركزیة

حبیب بلعروسي 348939

نعم 85 17/09/1979 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة سیدي بلعباس 724 عمالة: مراكش اوالد جالل المركزیة سقراط عبد الجلیل 664987

نعم 82 16/09/1992 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة اإلمام مسلم 731 إقلیم: الصویرة م.م. سیدي عیسى 
النعیرات

محمد شاكر 706465

نعم 82 17/09/1990 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة الوحدة 732 عمالة: مراكش أوالد دلیم الرودي عائشة 379391
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نعم 82 16/09/1987 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة المطار العسكري 723 إقلیم: الرحامنة راس العین المركزیة عبد الھادي السبكي 302875

نعم 81 16/09/1989 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة علي بن ابي 
طالب

733 عمالة: مراكش المرابطین عبد الھادي بنبال 354298

نعم 80 17/09/1990 1 عمالة: 
مراكش

الضحى 729 عمالة: مراكش أیت داود حنكیر  حسن 390932

بدون سكن 78 16/09/1992 1 عمالة: 
مراكش

ریاض الزیتون 743 إقلیم: شیشاوة لبراج عبد اإللھ المؤدین 783983

بدون سكن 78 16/09/1991 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة الرازي 725 إقلیم: الحوز ماریة القبطیة نعیمة  زرایبي 769857

بدون سكن 76 16/09/1980 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة عمرو بن العاص 730 إقلیم: شیشاوة بلحول محمد طلوع 699901

بدون سكن 74 16/09/1992 2 عمالة: 
مراكش

الباشا 742 إقلیم: شیشاوة الرحیالت عبد الرحیم بنور 783943

بدون سكن 74 16/09/1991 5 عمالة: 
مراكش

ابن األثیر 741 عمالة: مراكش حفصة بنت عمر عمر ایت عیسى 775048

بدون سكن 74 16/09/1989 8 عمالة: 
مراكش

مدرسة سیدي حمزة 728 إقلیم: شیشاوة السعدیین موالي احمد رشید 355975

بدون سكن 72 17/09/1990 1 عمالة: 
مراكش

ریاض التقدم 736 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ابو بكر الصبیحي 
المركزیة

عبد اللطیف بنخدة 377702

بدون سكن 70 16/09/1978 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة سیدي بن اسلیمان 727 إقلیم: الرحامنة انزات لعظم المركزیة نزھة اعقدھم 956558

بدون سكن 70 16/09/1988 3 عمالة: 
مراكش

أیت داود 3133 إقلیم: الحوز وزكیطة موالي محمد وركات 338122

بدون سكن 69 21/09/1983 3 عمالة: 
مراكش

ابن النفیس 744 إقلیم: الحوز دار العسري محمد فزضاض 175211

بدون سكن 68 16/09/1980 1 عمالة: 
مراكش

تشرافت 739 إقلیم: الحوز سیدي داود بدادي عمر 697333

بدون سكن 67 21/09/1983 3 عمالة: 
مراكش

أیت الشیخ 740 إقلیم: الحوز اوالد یحي ایت المعلم عبد الرحیم 204756

محتل 64 15/10/1982 1 عمالة: 
مراكش

المرابطین 3139 إقلیم: الرحامنة اوالد عامر تیزمارین 
المركزیة

موالي الحسن بدیع 153940

بدون سكن 64 16/09/1981 8 عمالة: 
مراكش

حفصة بنت عمر 3135 إقلیم: شیشاوة اوالد بیبو عبد المولى مامو 149441
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بدون سكن 63 16/09/1991 2 عمالة: 
مراكش

السیفر المركزیة 734 إقلیم: الحوز ایكودار حسن رافعي 768248

بدون سكن 63 16/09/1988 5 عمالة: 
مراكش

ریاض الحمامة 737 إقلیم: الیوسفیة نیابة الیوسفیة محمد شھید 282176

بدون سكن 62 22/09/1980 9 عمالة: 
مراكش

اوالد جالل المركزیة 3118 إقلیم: الحوز ابت موالي علي فاتح بغباغ 698544

بدون سكن 61 17/09/1990 9 عمالة: 
مراكش

المركب التربوي 
- تامنصورت - ابتدائي

738 إقلیم: الرحامنة اوالد عبو بن جریر 
المركزیة

عبد الواحد أیت بن 
الزنزون

358892
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نعم 67 16/09/1980 6 إقلیم: الحاجب المختار السوسي 1768 إقلیم: ورزازات م.م. توغوت حافظي محمد 691355

بدون سكن 59 01/10/1983 10 إقلیم: الحاجب عین ابلوز 1786 إقلیم: میدلت اموكر - م/م البرقاني الغول حسن 240161

بدون سكن 57 16/09/1989 5 إقلیم: الحاجب بوتحمریت 248 إقلیم: الرشیدیة معركة تیغمـــرت والدسین الحسین 356684

نعم 70 16/09/1985 10 إقلیم: الحوز الشھید محمد الزرقطوني 593 إقلیم: تنغیر م.م بوكافر سعید بولغمان 269817

نعم 67 17/09/1984 8 إقلیم: الحوز ایكودار 2825 إقلیم: زاكورة موالي البشیر بانار م.م تانسیخت 238819

بدون سكن 55 16/09/1992 2 إقلیم: 
الخمیسات

ابن زیدون 347 إقلیم: تنغیر م.م ایت مرغاد سعید وشعر 725607

نعم 77 16/09/1980 1 إقلیم: 
الرشیدیة

قصر الجدید 811 إقلیم: الرشیدیة موالي علي الشریف الخطراني محمد 692044

نعم 75 17/09/1979 1 إقلیم: 
الرشیدیة

المدرسة الجدیدة  809 إقلیم: الرشیدیة احندار خویا لحسن 663760

نعم 74 16/09/1989 1 إقلیم: 
الرشیدیة

وادي الدھب  804 إقلیم: الرشیدیة مروتشة ھادي محمد 357430

نعم 74 21/09/1983 1 إقلیم: 
الرشیدیة

موالي ادریس األول 801 إقلیم: الرشیدیة عبدالرحمن امحمدي العبادلة 208267

نعم 73 16/09/1986 1 إقلیم: 
الرشیدیة

ابن الخطیب 802 إقلیم: الرشیدیة اوالد معطلة سالمي عبد المنعم 288411

بدون سكن 71 17/09/1979 1 إقلیم: 
الرشیدیة

كردمیت 808 إقلیم: الرشیدیة امكان محمد   البو ھالي 659396

بدون سكن 71 17/09/1990 1 إقلیم: 
الرشیدیة

تازناقت 813 إقلیم: الرشیدیة اوالد الوالي مبدة علي 391368

بدون سكن 69 21/09/1983 3 إقلیم: 
الرشیدیة

سیدي بوعبد هللا 812 إقلیم: میدلت كراندو م/م الشھید عالل 
بن عبد هللا

اوبھا عدي 176914

بدون سكن 67 17/09/1984 1 إقلیم: 
الرشیدیة

زاویة املكیس 810 إقلیم: الرشیدیة تكرومت عبضالوي موالي عبد 
هللا

240191

غیر صالح 66 15/11/1977 4 إقلیم: 
الرشیدیة

احندار 3308 إقلیم: الرشیدیة تزوكاغین حوسیني محمد 672153

نعم 65 17/09/1984 3 إقلیم: 
الرشیدیة

معركة تیغمـــرت 3249 إقلیم: الرشیدیة اوالد یوسف الجكاني محمد محمود 238752

بدون سكن 65 21/09/1983 1 إقلیم: 
الرشیدیة

اوالد معطلة 3271 إقلیم: الرشیدیة اجبیل تاوشیخت ابراھیم 208306
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غیر صالح 64 16/09/1982 1 إقلیم: 
الرشیدیة

عبد الرحمان الداخل 818 إقلیم: الرشیدیة البور باموالسعید 153432

بدون سكن 64 08/01/1980 1 إقلیم: 
الرشیدیة

تاغیا 817 إقلیم: الرشیدیة ایت ابراھیم محمد لخباب 130823

غیر صالح 61 16/09/1992 4 إقلیم: 
الرشیدیة

الزریقات 814 إقلیم: ورزازات م.م. امغالي بورزامة علي 725544

بدون سكن 61 17/09/1979 8 إقلیم: 
الرشیدیة

البور 3307 إقلیم: تنغیر م.م تورزة امومن علي 659260

بدون سكن 61 16/09/1989 6 إقلیم: 
الرشیدیة

مكمان 819 إقلیم: الرشیدیة تمزكیت بن زیان اعبید 357324

بدون سكن 60 17/09/1979 7 إقلیم: 
الرشیدیة

3270 العبادلة إقلیم: الرشیدیة الشھید أحمد بن محمد 
الرشدي

قدوري الخالفة 663872

مستعمل 
كإدارة

58 16/09/1992 3 إقلیم: 
الرشیدیة

تزوكاغین 3311 إقلیم: تنغیر م.م بونحاس حمزا احساین 725559

بدون سكن 58 16/09/1992 2 إقلیم: 
الرشیدیة

الحارة 820 إقلیم: تنغیر م.م بوكافر غجاوي   الحسن 724131

بدون سكن 58 17/09/1990 5 إقلیم: 
الرشیدیة

األمیرة لال أسماء 805 إقلیم: الرشیدیة اغبالو العائش عبد العزیز 385596

بدون سكن 53 21/09/1983 1 إقلیم: 
الرشیدیة

مروتشة 3317 إقلیم: الرشیدیة اوخیت طلیح محمد 208305

بدون سكن 50 16/09/1986 1 إقلیم: 
الرشیدیة

الماطي 815 إقلیم: الرشیدیة تافراوت الجدیدة احمیداني محمد 288568

غیر صالح 49 16/09/1991 1 إقلیم: 
الرشیدیة

اجبیل 3286 إقلیم: الرشیدیة مقطع الصفا العربي اغریسي 766361

بدون سكن 48 21/09/1983 3 إقلیم: 
الرشیدیة

امكان 3319 إقلیم: تنغیر الحارة فولكي موحى 208225

بدون سكن 45 15/11/1994 1 إقلیم: 
الرشیدیة

اوالد الوالي 3297 إقلیم: میدلت اولغازي - م/م ایت عبدي محمد العربي بوصحابي 61188

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: 
الرشیدیة

اوخیت 3320 إقلیم: تنغیر اسكیس حتناوي محمد 348545

بدون سكن 58 17/09/1990 3 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة تفطیویت 440 إقلیم: میدلت علي وداود - م/م موحى 
وحمو الزیاني

المصطفى بوشیخ 378285

نعم 45 17/09/1990 10 إقلیم: تاونات م/م  الدبیشات 298 إقلیم: میدلت اكدال الھراري الحسن  385644
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نعم 72 16/09/1981 1 إقلیم: تنغیر م.الوفاء 865 إقلیم: تنغیر م.المختار السوسي تیفا لحسن 148509

نعم 71 16/09/1987 2 إقلیم: تنغیر م.م عشرین غشت 864 إقلیم: ورزازات م.م ایت علي او عیسى فاطنة بولزاویت 882417

بدون سكن 67 17/09/1984 2 إقلیم: تنغیر م.المختار السوسي 3432 إقلیم: تنغیر م.م ایت ایعال ایت الحاج لحسن 237355

بدون سكن 66 17/09/1979 1 إقلیم: تنغیر ایت خیار 876 إقلیم: تنغیر قلعة مكونة اوراغ  محمد 659312

بدون سكن 61 16/09/1989 4 إقلیم: تنغیر م.توریرت نمزیلن 866 إقلیم: تنغیر م.م تمضروین یوسف ساھلي 356555

بدون سكن 58 16/09/1991 3 إقلیم: تنغیر م.م حلول 3429 إقلیم: تنغیر م.م تنوركان عبد الكریم ایت واحي 769849

بدون سكن 56 16/09/1991 4 إقلیم: تنغیر م.م ایت ایعال 3470 إقلیم: تنغیر م.م تغصى حنفو محمد 766356

بدون سكن 56 30/09/1978 4 إقلیم: تنغیر م.تیكوتار 3430 إقلیم: تنغیر م.م امانقیدار سعید بحالس 690525

نعم 55 16/09/1991 1 إقلیم: تنغیر قلعة مكونة 3428 إقلیم: تنغیر م.م امجدادار عبد الرحمان ھسوف 768338

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: تنغیر م.م انو نزم 892 إقلیم: تنغیر م.م اغرم اقدیم صابر لحسن 719644

نعم 53 17/09/1984 1 إقلیم: تنغیر م.م امیضر 891 إقلیم: تنغیر م.م ایت یدیر المغراطي علي 238693

بدون سكن 51 17/09/1990 9 إقلیم: تنغیر م.م امزودار 3447 إقلیم: تنغیر تعدادات الزیتوني موالي ایشو 378317

بدون سكن 50 16/09/1992 2 إقلیم: تنغیر م.م امانقیدار 3465 إقلیم: تنغیر م.م تازوالیت بن قاسم ابراھیم 725409

غیر صالح 49 16/09/1985 9 إقلیم: تنغیر م ایت عیسى 894 إقلیم: الرشیدیة تلوین لحسن عباوي 213633

بدون سكن 45 16/09/1993 5 إقلیم: تنغیر الحارة 3427 إقلیم: ورزازات م.م. ایت قالة خـالـــد  الـكـبـیـــــري 738791

نعم 45 17/09/1990 3 إقلیم: تنغیر م.م تمضروین 3466 إقلیم: تنغیر م.م  اكیس امزدار محمد قموش 378935

بدون سكن 39 16/09/1992 1 إقلیم: خنیفرة اعباسین 2448 إقلیم: میدلت اكدیم حسن اشاتا 725317

نعم 82 16/09/1988 1 إقلیم: زاكورة م المولى الشریف العلوي 896 إقلیم: زاكورة م.م أیت خلفون الوحالني مبارك 316372

بدون سكن 67 01/01/1977 1 إقلیم: زاكورة م.م المرابطین 902 إقلیم: زاكورة م.م ایت علي أوحسو باكروم علي 655636

نعم 65 16/09/1993 4 إقلیم: زاكورة م. األمل 3476 إقلیم: زاكورة م.م زاویة الفكوس الكبیري المحجوب 738622

بدون سكن 64 17/09/1984 1 إقلیم: زاكورة م. أكدز 895 إقلیم: زاكورة م.م أفالندرا مروق مبارك 238685

بدون سكن 58 16/09/1992 2 إقلیم: زاكورة م.م تمساھلت 905 إقلیم: تنغیر م/م الخنك زرھوني سیدي محمد 707048

بدون سكن 58 16/09/1986 2 إقلیم: زاكورة م.م أم الرمان 904 إقلیم: زاكورة م.م أیت حدو االدریسي موالي عبد هللا 288147

بدون سكن 55 16/09/1993 4 إقلیم: زاكورة م.م أیت خلفون 3478 إقلیم: ورزازات م.م.اماغودن ایت الطالب لحسن 740421

بدون سكن 55 16/09/1993 1 إقلیم: زاكورة م.م أفالندرا 3477 إقلیم: ورزازات م.م. تماعروفت بتاح محمد 737777

بدون سكن 55 17/09/1990 1 إقلیم: زاكورة م.م تانسیفت 901 إقلیم: ورزازات م.م. تغدوت ایت الفقیھ محمد 359361
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بدون سكن 50 16/09/1992 8 إقلیم: زاكورة م.م أزالك 3498 إقلیم: زاكورة م.م المرجة عبیدا عبد القادر 783897

بدون سكن 50 16/09/1988 1 إقلیم: زاكورة م.م اوالد الحاج 907 إقلیم: زاكورة م.م الزركان األنصاري عبد الكریم 317637

نعم 45 16/09/1993 9 إقلیم: زاكورة م.م رباط تنزولین 909 إقلیم: ورزازات م.م. ایت تیكة افال محمد 737603

بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: زاكورة م.م أیت حدو 3486 إقلیم: تنغیر م.م بواضبل باعمل ابراھیم 59332

بدون سكن 50 16/09/1993 5 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  الخضراء 933 إقلیم: ورزازات م.م. وینتجكال القرشالي احمد 742165

بدون سكن 50 16/09/1993 8 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  تونف 3560 إقلیم: ورزازات م.م. خزامة لحسن اكرام 737601

نعم 79 17/09/1990 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

خالد بن الولید 680 إقلیم: تنغیر م.م امزودار فؤاد بدوش 359369

نعم 67 16/09/1978 1 إقلیم: مدیونة عبد الكریم الخطابي 536 إقلیم: زاكورة م.م أزالك ساكین محمد 691093

بدون سكن 71 16/09/1982 1 إقلیم: میدلت تكرسیفت 837 إقلیم: میدلت اعباري زا ید بكجى 172161

بدون سكن 70 17/09/1984 1 إقلیم: میدلت تامالحت 833 إقلیم: میدلت والغ احمي ھرو 175130

نعم 68 16/09/1987 1 إقلیم: میدلت الحسن الداخل 3327 إقلیم: میدلت برم نوري میمون 303247

بدون سكن 64 17/09/1984 4 إقلیم: میدلت ایت العباس - م/م 
السلطان م الحسن

835 إقلیم: میدلت تزروفت -  م/م عبد 
المومن

سالك محمد 240121

غیر صالح 62 15/10/1981 1 إقلیم: میدلت االطلس 821 إقلیم: میدلت میبالدن موالي المھدي العثماني 172433

بدون سكن 61 16/09/1991 9 إقلیم: میدلت كراندو م/م الشھید عالل 
بن عبد هللا

3354 إقلیم: میدلت تزارین 03 مارس الحبیب المحجوبي 768235

بدون سكن 58 16/09/1982 2 إقلیم: میدلت النزالة 834 إقلیم: میدلت ایت حطــــاب لغزاوي محمد 172496

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: میدلت ایت عتو م/م زاید احماد 836 إقلیم: میدلت ایت علي اویكو المعمر عمر 724921

بدون سكن 48 16/09/1986 1 إقلیم: میدلت ایت واعزیز 822 إقلیم: میدلت ایت یعقوب - م/م 
تسامرت

عوج امبارك 270761

محتل 45 16/09/1992 9 إقلیم: میدلت میبالدن 3349 إقلیم: میدلت لكاغ ساردي    الحسین 725303

بدون سكن 45 16/09/1992 8 إقلیم: میدلت تحیانت م/م 18 نونبر  839 إقلیم: میدلت املشیل م/م االمیر موالي 
عبد هللا

ایت عمر علي 720918

بدون سكن 79 16/09/1992 1 إقلیم: 
ورزازات

م. اسفوتلیل 844 إقلیم: ورزازات م.م. الحریة  محمد جندي 706991

بدون سكن 75 16/09/1988 2 إقلیم: 
ورزازات

م.م. تلمسال 863 إقلیم: ورزازات م.م. الخامسة تستیفت محمد 335920
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نعم 61 16/09/1980 1 إقلیم: 
ورزازات

م.م. ایماسین 862 إقلیم: ورزازات م.م. امي نوالون عبد العزیز ارزایقي 690641

نعم 61 16/09/1985 2 إقلیم: 
ورزازات

م.م. تمداخت 846 إقلیم: ورزازات م.م.الصور رضوان محمد 216787

نعم 61 16/09/1982 1 إقلیم: 
ورزازات

م.م. الحریة  3410 إقلیم: ورزازات م.م تندوت عبد الغاني جبران 163733

بدون سكن 55 16/09/1991 1 إقلیم: 
ورزازات

م.م. الخامسة 3417 إقلیم: ورزازات م.م. تمزریت بعكریم محمد 768376

بدون سكن 55 16/09/1993 7 إقلیم: 
ورزازات

م.م ایت علي او عیسى 3424 إقلیم: ورزازات م.م تیكیرت نكرنان محمد أفقیر 738811

نعم 45 17/09/1984 1 إقلیم: 
ورزازات

م.م. توغوت 3404 إقلیم: ورزازات م.م. ازالغ لحسن سرور 238793

بدون سكن 45 16/09/1993 5 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م أنسیــس-أنسیس 923 إقلیم: ورزازات م/م تورتیت یوسف الكتبي 743417

نعم 79 16/09/1991 1 عمالة: الرباط الداخلة 365 إقلیم: تنغیر م.م حلول م علي االدریسي 762860

نعم 70 17/09/1984 5 عمالة: 
المحمدیة

بدر 546 إقلیم: میدلت سیدي علي البرتاتي المسوس حسین 238743

بدون سكن 61 16/09/1991 5 عمالة: 
المحمدیة

543 المسیرة    إقلیم: زاكورة حمام بوشتى م.م تنكامت 771820

نعم 61 16/09/1991 7 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م الجھاد 939 إقلیم: ورزازات م.م.تشدیرت لغزال احمد 774273

نعم 64 17/09/1984 6 عمالة: سال التنمیة  374 إقلیم: الرشیدیة بني وزیـــــم بوكبوط احماد 240186

نعم 74 17/09/1990 5 عمالة: طنجة 
- أصیال

العرفان 122 إقلیم: تنغیر م.تیكوتار ابراھیم باصدق 378286

نعم 79 21/09/1983 4 عمالة: 
مراكش

مدرسة أم أیمن 726 إقلیم: ورزازات م.م. اكوینس البكاري ناجیة 860457

نعم 71 17/09/1984 7 عمالة: 
مراكش

السلطان موالي اسماعیل 735 إقلیم: تنغیر م.م تنمیول ھمــــوشي محمـــــد 238863

نعم 72 17/09/1990 4 عمالة: مكناس الحاج قدور 1712 إقلیم: میدلت الحسن الداخل أحمد البھبوھي 385574
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مستعمل 
كمطعم

36 16/09/1992 2 إقلیم: الجدیدة اوالد الضالي 532 إقلیم: تیزنیت م.م التقدم مركزیة تالتاء 
اداكوكمار

مسعود الدیور 725063

في طور 
اإلنجاز

68 16/09/1989 1 إقلیم: الحوز موالي جعفر 599 إقلیم: تارودانت م. اللوز زین الدین ایت بن صالح 355824

بدون سكن 45 16/09/1993 3 إقلیم: 
الرشیدیة

ایت ابراھیم 3323 إقلیم: تارودانت م.م المتنبي امحمد وحمو 737916

نعم 55 16/09/1991 2 إقلیم: القنیطرة اوالد احمودو 338 إقلیم: تارودانت م.م العقید العالم المصطفى كالني 774384

نعم 61 16/09/1991 3 إقلیم: برشید جوھرة الدروة 476 إقلیم: تارودانت م.م إشكاجن زوھیر عبد الصمد 769994

بدون سكن 61 17/09/1984 9 إقلیم: 
بنسلیمان

470 م/م بنابت المركزیة إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م تفریت عبد القادر للون 237316

نعم 76 16/09/1989 1 إقلیم: 
تارودانت

م.النصر 943 إقلیم: تارودانت م.م الموحدین محمد اقصراي 351299

نعم 73 17/09/1984 1 إقلیم: 
تارودانت

م .الشھید وسعدان  
امبارك

945 إقلیم: تارودانت م.م شوقي السعید بوناكي 239265

بدون سكن 67 16/09/1980 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م المھدي بن تومرت 
أرازان

952 إقلیم: تارودانت م.م الركادة الحسن لمین 689002

نعم 67 17/09/1984 5 إقلیم: 
تارودانت

م . رودانة 3617 إقلیم: تارودانت م.م العویسات حمید العمراني 237292

بدون سكن 65 17/09/1984 6 إقلیم: 
تارودانت

م.م زاویة سیدي داوود 944 إقلیم: تارودانت م.م الشھید إدریس  
الحارثي

عادل كمغال 238987

نعم 64 17/09/1984 5 إقلیم: 
تارودانت

م.عثمان بن عفان 941 إقلیم: تارودانت م.م طلحة بن الزبیر ھكو حسن 239347

بدون سكن 64 01/10/1983 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م یولیوز 30 967 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  الزاو محمد مروان 237315

بدون سكن 58 16/09/1991 4 إقلیم: 
تارودانت

السراحنة 956 إقلیم: تارودانت م.م الدوساون عتمان صفارت 768258

بدون سكن 58 23/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م الغدیر 990 إقلیم: تارودانت م.م توبقال اسكیري الحبیب 719769

بدون سكن 58 16/09/1992 9 إقلیم: 
تارودانت

م.م العویسات 3712 إقلیم: تارودانت م.م بطلجان موالي الحسن الحسیني 719732

بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م حسان بن ثابت 966 إقلیم: تارودانت نیابة وزارة التربیة 
الوطنیة

ادریس ربیع 391456
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نعم 58 17/09/1990 5 إقلیم: 
تارودانت

م.م أبن تیمیة 964 إقلیم: تارودانت م.م الینبوع بوشعیب اجلولي 383688

بدون سكن 58 16/09/1989 2 إقلیم: 
تارودانت

النوایل 989 إقلیم: تارودانت م.م عبد المومن حسن حلوتي 354919

بدون سكن 58 16/09/1988 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م سیدي عیاد السوسي 965 إقلیم: تارودانت م.م الجھاد الحسین النیة 348709

نعم 55 16/09/1993 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م الشواطات 942 إقلیم: تارودانت م.م سیدي احماد اومالك محمد أیت أفقیر 744308

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م الركادة 3710 إقلیم: تارودانت م.م إرزي عبد المجید بوزیت 707080

بدون سكن 55 17/09/1990 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م النعیمة 962 إقلیم: تارودانت م.م انفكن حسن ضابة 385519

نعم 55 16/09/1989 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م ابي در الغفاري 968 إقلیم: تارودانت م.م الزالقة لحسن    بنضب 354796

بدون سكن 50 16/09/1991 3 إقلیم: 
تارودانت

م.م ادریس االول 991 إقلیم: تارودانت م.م امالو العربي غسان 764637

بدون سكن 50 16/09/1993 3 إقلیم: 
تارودانت

م.م تحشمومت 954 إقلیم: تارودانت م.م األطلس الصغیر المصطفى حدیھ 737866

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م تاركة نمیمون 973 إقلیم: تارودانت م.م بوكماخ إد وحمان الحسین 707636

بدون سكن 49 17/09/1990 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م الشھید إدریس  
الحارثي

3724 إقلیم: تارودانت م.م اإلمام البخاري العربي بلحوسي 383973

بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م الموحدین 3643 إقلیم: تارودانت م.م تایسة اكرجا عمر 766346

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م ابن زیدون 993 إقلیم: تارودانت م.م وامومن عبدد السالم بنعیسى 744319

بدون سكن 45 16/09/1993 8 إقلیم: 
تارودانت

م.م تھال 955 إقلیم: تارودانت م.م البحتري اكوراري احمد 737731

بدون سكن 45 16/09/1993 5 إقلیم: 
تارودانت

م.م تمرووت 994 إقلیم: تارودانت م.م إكیسل ایت اونجار عبد العزیز 737619

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م تیزي نتاست 961 إقلیم: تارودانت م.م تدارت أیت موسى الحسین 58941

غیر صالح 45 16/09/1994 9 إقلیم: 
تارودانت

م.م عبد المومن 3713 إقلیم: تارودانت م.م تیزكي المیموني  عبد الھادي 57860
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بدون سكن 39 16/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م الجھاد 3636 إقلیم: تارودانت المدرسة الجماعاتیة عمر 
ابن عبد العزیز

حسن العوادة 725066

نعم 68 16/09/1988 1 إقلیم: تیزنیت م. لال مریم 1011 إقلیم: تیزنیت م.م عبد الرحیم بوعبید 
مركزیة اغبوال

كابون الحسین 316068

نعم 59 16/09/1988 8 إقلیم: تیزنیت م.م عبدالكریم الخطابي 
مركزیة بوزكر

3766 إقلیم: تیزنیت م.م النور مركزیة تیدلي ابى محمد 316039

نعم 55 16/09/1993 1 إقلیم: تیزنیت م.م احمد باحنیني 
مركزیة تاغزوت

1015 إقلیم: تیزنیت م.م الزھور مركزیة 
انمس

العربي ابرشیل 738883

نعم 45 03/11/1993 1 إقلیم: تیزنیت م.م عبد هللا ابن یاسین 
مركزیة اداوسمالل

1016 إقلیم: تارودانت م.م ایت عیشت اداعدي محمد 845010

نعم 62 21/09/1983 8 إقلیم: سیدي 
افني

مدرسة محمد كریم بن 
ابراھیم

1036 إقلیم: تیزنیت م.م عبدالكریم الخطابي 
مركزیة بوزكر

ابراھیم زوزان 174638

بدون سكن 71 14/11/1979 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  أربعاء أیت بوطیب 931 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تونف المصطفى عالبوش 130215

بدون سكن 64 17/09/1984 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. سیدي سعید الشریف 926 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م محمد خیر الدین عبد الكریم  حمدان 236335

نعم 58 17/09/1990 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. إبن الھیثم 932 إقلیم: تارودانت م.م عقبة بن نافع حسن   ارزیك 390950

نعم 55 16/09/1992 3 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  الزاو 3552 إقلیم: تارودانت م.م ابن الفارض عبدالكبیر  طجطاج 719700

نعم 55 17/09/1990 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م م الرجــاء 3555 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م أیت إعزا محمد السائح 378789

محتل 49 16/09/1985 9 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م محمد خیر الدین 3572 إقلیم: تارودانت م.م األدارسة التجاني ازداغ 269942

نعم 48 17/09/1984 2 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. االزدھار  3567 إقلیم: تارودانت م.م ایت الحسن اوبراھیم محمد دالل 237289

بدون سكن 45 16/09/1994 10 إقلیم: شیشاوة ایت خطاب 654 إقلیم: تارودانت م.م الرشاد ابراھیم موعمري 58395

نعم 71 18/10/1976 1 إقلیم: طاطا الجدیدة 3730 إقلیم: طاطا ابن سینا ابراھیم او براھیم 655319

نعم 82 16/09/1993 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. االطلـس تلیــال 913 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م العباسیین-ازراراك ازضوض الحسین 749598

نعم 79 17/09/1990 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. بئـر انزران 912 إقلیم: طاطا الجدیدة الیوسفي عبد القادر 378905
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بدون سكن 70 11/10/1982 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م االمواج- تمراغت 917 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م م الرجــاء بن الشیخ بوفلجة 208195

غیر صالح 69 01/10/1981 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. المختـار السوسـي 914 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م تیـدیلـي-تیدیلي الطیب اكریم 148693

بدون سكن 67 16/09/1991 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م العباسیین-ازراراك 3517 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م ھارون 
الرشید-أقصـري

عبد هللا الخراط 762982

بدون سكن 67 16/09/1985 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م تـدوارت 916 إقلیم: تارودانت م.م الفردوس 269948 عبد اللطیف رفیقي

بدون سكن 50 16/09/1991 10 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م النخیل-تیكـویــن 920 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م أسكنـس-أسكنس ایكري المصطفى 775533

نعم 50 16/09/1993 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م ھارون 
الرشید-أقصـري

3521 إقلیم: تارودانت م.م اإلمام الشافعي عبد اللطیف فاكول 743427

بدون سكن 50 16/09/1992 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م سد عبد 
المومن-تـسـكـینـت

922 إقلیم: تارودانت م.م سیدي بودالة كبیر العمیري 725023

نعم 81 16/09/1992 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م عالل بن عبد هللا 938 إقلیم: طاطا امي اكادیر بوھروشان محمد       707814

نعم 78 17/09/1984 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م السالم 937 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م .عمرو بن العاص حمید زویت 237196

نعم 75 16/09/1978 4 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م االمام الشافعي 936 إقلیم: تارودانت م . رودانة علي عیاش 640506

نعم 71 16/09/1989 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م أكدال 935 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م القدس محمد الھداج 354893

غیر صالح 70 16/09/1982 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م صالح الدین األیوبي 934 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م بئر انزران محمد الرامي 176640

بدون سكن 69 16/09/1981 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م/م اللیمون مركزیة 
بوزوك

940 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م المنار الزھراني أحمد 140827

نعم 67 17/09/1984 9 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م بئر انزران 3580 إقلیم: تارودانت م.م عالل بن عبد هللا محمد أفریاض 237295

بدون سكن 55 16/09/1991 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م المنار 3597 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م الكمیس الحسین اللحیاني 764647

نعم 49 16/09/1982 6 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م القدس 3583 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. االزدھار  سعید  اخطاب 165471
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نعم 39 16/09/1992 1 إقلیم: أسا - 
الزاك

محمد السادس 1021 إقلیم: أسا - الزاك الفتح عبداللطیف لغزال 725164

بدون سكن 45 16/09/1993 10 إقلیم: آسفي الرزوكات 775 إقلیم: طانطان ابن سینا أركیل   عبد الرحیم 735094

بدون سكن 42 16/09/1992 1 إقلیم: إفران أیت واحي 1831 إقلیم: كلمیم الزرقطوني بن زاید زاید 707904

نعم 62 25/10/1978 6 إقلیم: العیون معركة وادي المخازن 1059 إقلیم: كلمیم نونبر 23 بوكنین الحسین 114483

نعم 73 16/09/1992 1 إقلیم: تیزنیت م. الوفاء 1012 إقلیم: كلمیم تینزرت محمد  الوقیني 706763

بدون سكن 73 16/09/1985 2 إقلیم: تیزنیت م.م عبد الرحیم بوعبید 
مركزیة اغبوال

3774 إقلیم: سیدي افني م.م تجاجت مركزیة 
تجاجت

فارس عبد 213772

نعم 50 16/09/1994 1 إقلیم: تیزنیت م.ج رسموكة مركز 
رسموكة

1020 إقلیم: سیدي افني م.م المقریزي مركزیة 
انفك

الحسن كربوش 57604

غیر صالح 55 16/09/1992 3 إقلیم: سیدي 
افني

مدرسة العھد الجدید 1035 إقلیم: سیدي افني م.م 23 نونبر مركزیة فم 
كیزي

امبارك بداني 725628

بدون سكن 50 16/09/1993 1 إقلیم: سیدي 
افني

م.م الحنصالي مركزیة 
اكورین ایت علي

1051 إقلیم: سیدي افني م.م األمل مركزیة النابور مبارك أبریش 739043

نعم 45 16/09/1994 10 إقلیم: سیدي 
افني

م.م  محمد بن الحسین 
مركزیة اسك

1042 إقلیم: سیدي افني م.م أبي الحسن اإللغي 
مركزیة اكادیر ایزري

المرابطین إبراھیم 57416

بدون سكن 42 16/09/1991 4 إقلیم: سیدي 
افني

م.م النسیم مركزیة امي 
نفاست

3814 إقلیم: كلمیم المختار السوسي امریر عبدالرحمن 768451

بدون سكن 55 16/09/1992 8 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

المختار السوسي  925 إقلیم: سیدي افني م.م النسیم مركزیة امي 
نفاست

محمد زاكي 725384

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م تفریت 3551 إقلیم: سیدي افني م.م الطاھر اإلفراني 
مركزیة تغلولو

حسن خلوقي 55883

غیر صالح 45 16/09/1994 1 إقلیم: طاطا ایت وابلي 995 إقلیم: أسا - الزاك المجد عبد اللطیف بنبلى 58064

نعم 54 16/09/1991 4 إقلیم: طانطان اإلنبعاث 1054 إقلیم: كلمیم مارس 3 لعمري حمید 765450

نعم 70 16/09/1988 1 إقلیم: كلمیم الواحة 1031 إقلیم: كلمیم االمام البخاري البعلوي الحسن 337992

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: كلمیم افرض ند الحسین 1032 إقلیم: كلمیم م/م تكلث أحمد ابن ابراھیم 746222

نعم 45 16/09/1993 3 إقلیم: كلمیم نونبر 23 3810 إقلیم: كلمیم العین عبد اللطیف موعتصیم 745692

نعم 45 16/09/1996 4 إقلیم: كلمیم القدس 1030 إقلیم: كلمیم لبیار سیكان  ابراھیم 1045132
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كلمیم - واد نون 10    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

نعم 70 11/10/1982 3 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

إبن المعتز 490 إقلیم: سیدي افني م.م الشھید أمغار سعید 
مركزیة السماھرة

بیردحا عبد هللا 206781

بدون سكن 55 15/10/1979 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م الھدایة-تمعیــت 
إزدار

915 إقلیم: سیدي افني م.م  وادي المخازن 
مركزیة ادبركة

عمر البصري 130347
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العیون -  الساقیة الحمراء 11    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

بدون سكن 54 17/09/1984 3 إقلیم: الحوز اكروكا 596 إقلیم: العیون أسامة بن زید مسمود حسن 238087

نعم 37 16/09/1994 2 إقلیم: السمارة الحسن األول 3858 إقلیم: السمارة ابن زھر كركوب احمیدة 54717

نعم 46 17/09/1990 8 إقلیم: العیون أحمد شوقي 3872 إقلیم: بوجدور مدرسة الخوارزمي شعیر حسن 378305

محتل 58 16/09/1980 3 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة ابن 
الھیثم

474 إقلیم: العیون الوفاق نصر الدین المعني 692034

نعم 39 16/09/1991 4 إقلیم: تاونات 288 مدرسة الداخلة إقلیم: السمارة الحسن األول المودن عبد الحفیظ 762976

نعم 47 17/09/1984 1 إقلیم: كلمیم احمد الحنصالي 1029 إقلیم: بوجدور م سیدي احمد ادبدا مصطفى   مبیو  236401

نعم 58 12/10/1977 1 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة العركوب الجدید 1068 إقلیم: العیون أحمد شوقي سالم المساوي 672457
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الداخلة - وادي الذھب 12    الجھة األصلیة     :      
السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

نعم 72 21/11/1991 3 إقلیم: خریبكة فاطمة الفھریة 462 إقلیم: وادي الذھب مدرسة موالي الحسن لحبیب غراوي 719612
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