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برشيدسطات البيضاء الدارالذهب وادي الداخلةالذهب وادياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119517داداح ادريسية1

سليمان بنسطات البيضاء الدارالذهب وادي الداخلةالذهب وادياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234592عزي الحبيب2

مكناسمكناس فاسالذهب وادي الداخلةالذهب وادياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1238415مكدولي إبتسام3

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالذهب وادي الداخلةالذهب وادياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265624العنبر وفاء4

سليمان بنسطات البيضاء الدارالذهب وادي الداخلةالذهب وادياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1267200هياللي ليلى5

مراكشاسفي مراكشالذهب وادي الداخلةالذهب وادياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1399115واعلي بها ايت حنان6

خريبكةخنيفرة مالل بنيالذهب وادي الداخلةالذهب وادياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1408443فهمي ليلة7

سالالقنيطرة سال الرباطسطات البيضاء الدارالجديدةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1153616الحاكم ايت هللا عبد8

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالجديدةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1267344إيخبارن مليكة9

خريبكةخنيفرة مالل بنيسطات البيضاء الدارالجديدةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367755مزالدي حميد10

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالجديدةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ64163جريد المصطفى11

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربرشيداالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266611السندوبي حنان12

سالالقنيطرة سال الرباطسطات البيضاء الداربنسليماناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1159209الستلي أحالم13

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1175606المنظري هشام14

خريبكةخنيفرة مالل بنيسطات البيضاء الدارسطاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1180008وضيح طارق15

الرباطالقنيطرة سال الرباطسطات البيضاء الدارسطاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236504المعطاوي حياة16

خريبكةخنيفرة مالل بنيسطات البيضاء الدارسطاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306725الفلكي يوسف17

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405480منصور رباب18

خريبكةخنيفرة مالل بنيسطات البيضاء الدارسطاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580158بوخالدي وفاء19

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1719882عياد فاطمة20

سالالقنيطرة سال الرباطسطات البيضاء الدارسطاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ739321العلوي محمد21

الجديدةسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1121972بوشديرة بهية22

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236538المنور الجليل عبد23

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1269716طناني عولية24

الجديدةسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584226خنفودي أمال25

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ391763ساجد الخياطية26

الجديدةسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ89758وضاح حفيظة27

الجديدةسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ91669خضير خالد28

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1044459بنبراهيم فيصل29

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1113695توفيق العايدي30

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1153690العياشي نبيل31

صحية ألسباب االنتقال طلبات معالجة بعد 2017-2016 التربوي الدخول من ابتداء االنتقال من المستفيدين و المستفيدات الئحة

Page 1 de 27 .المحمدية عمالة أو مديونة إقليم أو النواصر بإقليم أو البيضاء الدار بمدينة المتواجدة المديريات بإحدى الجهوي الصعيد على سيتم البيضاء بالدار للتعيين بالنسبة



للتعيين اإلقليمية المديريةالتعيين أكاديميةاألصلية األكاديميةاألصلية اإلقليمية المديريةالمادةاإلطارالتأجير رقمالنسب و االسم.ت.ر

صحية ألسباب االنتقال طلبات معالجة بعد 2017-2016 التربوي الدخول من ابتداء االنتقال من المستفيدين و المستفيدات الئحة

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1174859عبيدة عائشة32

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234207عقبي رجاء33

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236124الفحصي هاجر34

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1238113لمرابط نجوى35

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239828زبير سناء36

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264734بوبوش خديجة37

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265500العسال رشيد38

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266521الرفيعي نوال39

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268681ناجيمي اسية40

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368187بلكحل سعاد41

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400191حباب لبنى42

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404676البكوري وفاء43

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549862عثماني رشيدة44

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1680794المونى عبد جميلة45

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ240571بنفيلوس ابراهيم46

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ56861بنهالي التهامي47

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1116974عبارة لبنى48

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1123324سعيد القادر عبد49

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265558العيسى خديجة50

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266047الحواشي فؤاد51

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266564الصافي هشام52

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1305477أباحمان الهدى نور53

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307633أكريمي سومية54

صفرومكناس فاسالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367303بوطيب سومية55

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400982سالوي صفاء56

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404820حجاجي عبداالله57

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1548424ابنائن خديجة58

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1682515ذهبي الزهراء فاطمة59

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ238661التاغية مصطفى60

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطسليمان سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1115193موجان سكينة61

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطسليمان سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1155604باليل ليلى62

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطسليمان سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ63387الحجاجي الرداد63

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطسليمان سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ737997البقالي الصمد عبد64

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطسليمان سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ883352البشريوي نزيهة65
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القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1045912جدة ولد مصطفى66

سليمان سيديالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1048114واعالش إبراهيم67

مكناسمكناس فاسالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119696الشيظمي محمد68

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1120428لعوج التهامي69

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1155568قشابو الحسين70

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1175098أنوار سميرة71

مكناسمكناس فاسالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1179970نوري منير72

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1263716أمادي حسناء73

مكناسمكناس فاسالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264158أحمدالبقلي74

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306174البوعناني كريم75

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1308526التيهامي إيمان76

مكناسمكناس فاسالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1401786الغياط حياة77

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1581668الزوين الزهراء فاطمة78

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1684125أجيت هدى79

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ173865بنسلوم الغني عبد80

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ240606صمالي المصطفى81

مكناسمكناس فاسالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ397814أمين أمينة82

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ64479الفقري حسن83

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1753052الحدجري حسناء84

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114942غربي يحيى85

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1120109مقدمي ادريس86

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1180916زعزوعي وفاء87

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234833بنعيسى رحمة88

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405024يوسفي محمد89

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549816بوناكي امال90

جرسيفالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550004بوكطاية علي91

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1585257الوالي عائشة92

الناظورالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717055بخصوص بشرى93

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ378447يعقوبي جميلة94

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1115283الفياللي كريمة95

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239334صالحي سناء96

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1263928اصفاح مريم97

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1308628زياني مينة98

بركانالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400729نكاوي ايمان99
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أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405712الجايي مجيدة100

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550069شعيب امال101

بركانالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1582181لحرش خديجة102

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ725506ورياشي كمال103

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ739049احمد بن الحفيظ عبد104

مكناسمكناس فاسالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ775155االمراني خديجة105

مكناسمكناس فاسالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ878176دكداك بشرة106

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ89452مريني فؤاد107

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1048962جالد هشام108

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1049650الوهاب عبد ادريس109

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1155315بوعصبية مسيرة110

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1179384المال شامة111

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1238417مجاهد حورية112

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265234شنوفي سناء113

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306203بوتشيش صفية114

الناظورالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721751فرح صالحي115

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ172900يشوتي فاتحة116

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ707843الشاوي المصطفى117

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ774033عرباوي فتيحة118

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1044381سكتني نعيمة119

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114949افقير عائشة120

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1122708غربي بن حسنة121

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1155330ابراهيمي ميمون122

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1173552الشادلي سمية123

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1177405يشو سومية124

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239364صنصال نادية125

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264330بلحاج حنانة126

سالالقنيطرة سال الرباطالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1581055لخليفي كوثر127

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1753868زدوري منير128

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ204911شكرادي مصطفى129

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ205117المقدم البشير130

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ354173عياد ميمون131

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114894غزوتي عواطف132

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1115121لزعر سميرة133
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أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400434خضار منية134

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ58549بوعزاوي بديعة135

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ720960خوخة المجيد عبد136

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ877347رشيدي تورية137

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ886780ثابت بن فاتحة138

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرسيفاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265311داد عبدالعالي139

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرسيفاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307652لبحيري فوزية140

بركانالشرقالشرقجرسيفاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1579935عزيزي الزهراء فاطمة141

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرسيفاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1582413مجاهد رشيدة142

الناظورالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1758925الزروالي سعيد143

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1120071فاز أحمد144

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1155154حموش فايزة145

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264021عزيز نورية146

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265943الحافي سفيان147

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367892أبختي نسرين148

بركانالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400962سفساف ازهور149

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549431التويجر كوثر150

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549926بقالي المجيد عبد151

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1581969حليمة الحبيب152

أسفياسفي مراكشالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717997الهنى وداد153

الرحامنةاسفي مراكشالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1719052الروقي الدين نور154

فاسمكناس فاسالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721177كرومي خالد155

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ206726أعزاوي محمد156

أنكاد وجدةالشرقالشرقفجيجاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ91279الرحماني البكاي157

الرباطالقنيطرة سال الرباطالشرقوجدةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ241589عدة فتيحة158

العيونالحمراء الساقية العيونالحمراء الساقية العيونالسمارةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239696تونسي حليمة159

العرائشالحسيمة تطوان طنجةالحمراء الساقية العيونالسمارةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ744419الزناكي المختار160

مراكشاسفي مراكشالحمراء الساقية العيونالعيوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1046515عدي ايت خديجة161

صفرومكناس فاسالحمراء الساقية العيونالعيوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404660المغاري نهاد162

مراكشاسفي مراكشالحمراء الساقية العيونالعيوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ678546بلعسري الحسين163

أنكاد وجدةالشرقالحمراء الساقية العيونالعيوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ706450عيين الحسين164

العيونالحمراء الساقية العيونالحمراء الساقية العيونبوجدوراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ854119نادية فؤاد165

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1158264ركبي فوزية166

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1158939هدراج حدو167
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مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1174016االمني منية168

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1176492هاشمي الرحيم عبد169

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264756بوشكيرة كمليا170

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265475الذهبي محمد171

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265593العلوي جواد172

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266356الموناسب نجاة173

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268060جالل الوسكاري174

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268549مرام هيشام175

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268892اوبعوز حياة176

السراغنة قلعةاسفي مراكشخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1305835عسري سناء177

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306433الشرقاوي ناجية178

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367323بوزيد عفاف179

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368558قاسمي نورى180

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368581خلميش رشيدة181

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1401158االزهري ابراهيم182

خريبكةخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1403956زروق خليل183

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1407592الزعبولي صوفية184

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550189االطلسي جواد185

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550197البقالي بوعبيد186

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550277الحصاري احمد187

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550976واعالل مونية188

سليمان بنسطات البيضاء الدارخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580246الشرواني سهير189

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1582663عظومي رشيد190

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1583835الطاهري سناء191

خنيفرةخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1681152الخالسي احمد192

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1682439شرو امين محمد193

خنيفرةخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1716745اغواغ رشيد194

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1716878عليجات حليمة195

سليمان بنسطات البيضاء الدارخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717375بوصي مصطفى196

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717706البصري سناء197

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717824الجديد بديعة198

صفرومكناس فاسخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718558لحكيم محمد199

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1719324يوسفي مريم200

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720030الصديق بن الواجد عبد201
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مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721110علوي اسماعيلي عائشة202

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721320لغليمي مينة203

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ173967محمد المؤدن204

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ58184وشعوا الكريم عبد205

مراكشاسفي مراكشخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ62487الرحمان عبد اضزال206

السراغنة قلعةاسفي مراكشخنيفرة مالل بنيأزياللاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ741910بلفاسي رحال موالي207

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيصالح بن الفقيهاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1175876أمجاط فاطمة208

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيصالح بن الفقيهاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264597يوسف بن نورالدين209

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيصالح بن الفقيهاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1267693خطيب عصام210

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارخنيفرة مالل بنيصالح بن الفقيهاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400242هاني لمياء211

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيصالح بن الفقيهاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1401875خوية فاطمة212

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيصالح بن الفقيهاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ237158العولة ابو البشير213

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارخنيفرة مالل بنيخريبكةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ706892باهي حليمة214

مكناسمكناس فاسخنيفرة مالل بنيخنيفرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ317890سعيدة يخلف بن215

مراكشاسفي مراكشخنيفرة مالل بنيمالل بني نيابةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ393830أتغزوت كلثومة216

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1049797الفاضيل رشيد موالي217

الرباطالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1158802أملكي الحسين218

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234594عزي صباح219

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234884بنداود سميرة220

فاسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307144فاضلي توفيق221

الرباطالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400766أوبي خديجة222

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1585268فاسكى كريمة223

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ206461حافصي نجيب محمد224

الرباطالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ737781بنداني الغاني عبد225

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ743510لروز هللا عبد226

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ775002باعقى محمد227

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيـديةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ92110هنو فؤاد228

فاسمكناس فاستافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1117828زين زين السالم عبد229

مراكشاسفي مراكشتافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1176469كيك أحمد230

الرشيديةتافياللت درعةتافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1238379مسعودي لبنى231

مكناسمكناس فاستافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1263761أمقران نادية232

مكناسمكناس فاستافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1267899الهراوي وليد233

مراكشاسفي مراكشتافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400369كبير محمد سيدي234

الرشيديةتافياللت درعةتافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549761الدعنوني أحمد235
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الرشيديةتافياللت درعةتافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549943ستي بن جمال236

الرشيديةتافياللت درعةتافياللت درعةتنغيراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1681253حدبي ميلود237

ملول ايت إنزكانماسة سوستافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1753846وكريم محمد238

مراكشاسفي مراكشتافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1176839الحيرش ربيعة239

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266593السويدي بهية240

بها ايت اشتوكةماسة سوستافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1716645اعموري احمد241

ورزازاتتافياللت درعةتافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717835القايدي الكريم عبد242

فاسمكناس فاستافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720505البوكنالي رشيد243

تازةمكناس فاستافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721018حماني هشام244

مكناسمكناس فاستافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1753702سعيدي حميد245

ورزازاتتافياللت درعةتافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ89114عاوني مصطفى246

ورزازاتتافياللت درعةتافياللت درعةزاكورةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ89652لطفي فاطمة247

مكناسمكناس فاستافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114504عريب فوزية248

مكناسمكناس فاستافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1158800اسماء لال شيخي249

مكناسمكناس فاستافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236953فدول يونس250

مكناسمكناس فاستافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268831فاطمة وعلي251

فاسمكناس فاستافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1308443اسماعيلي إلهام252

خنيفرةخنيفرة مالل بنيتافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1407595مريم الزكزوتي253

الرشيديةتافياللت درعةتافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1583090نزهة بنحمى254

الخميساتالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1583267رشيدة بوزيد255

سطاتسطات البيضاء الدارتافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1683306هاشمي اكرام256

فاسمكناس فاستافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ317757نونسي سميرة257

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةميدلتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ769041رحمة حجمو258

مراكشاسفي مراكشتافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1052637ابراهيم بركوك259

سالالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1117323بلغيثي فوزية260

مكناسمكناس فاستافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1175898الزهراء فاطمة عصماما261

مراكشاسفي مراكشتافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1179338نجاة كرمان262

مكناسمكناس فاستافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265567العلمي حنان263

مكناسمكناس فاستافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307120وفاء الطاهري264

إداوتنان أكاديرماسة سوستافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307930سناء موادي265

إداوتنان أكاديرماسة سوستافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1308013النعيمي إحسان266

الرحامنةاسفي مراكشتافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718678مدهوم سمية267

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةورزازاتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ358816غريب عائشة268

انجرة الفحصالحسيمة تطوان طنجةماسة سوسباها أيت اشتوكةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1155812مكروم الكامل عبد269
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ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسباها أيت اشتوكةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1157365لشكر لحسن270

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسباها أيت اشتوكةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236157الفاللي هللا عبد271

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسباها أيت اشتوكةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306392شاكير رشيد272

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسباها أيت اشتوكةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306506ضرضور مينة273

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسباها أيت اشتوكةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1406409باني حسن274

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1118746ريتال حياة275

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1122251لبلول حنان276

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1156031جعقار كنزة277

تزنيتماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1173360بحمان نعيمة278

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1235818ادريوش هشام279

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1238522مرشد عطوش280

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264013أزروال لطيفة281

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266359مرابي علي282

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكاديراالبتدائي التعليم (ة)أستاذ745264الهراس عزيز283

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوسملول أيت إنزكاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1045807موح ايت أسماء284

سالالقنيطرة سال الرباطماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1118817بلحلو الرحيم عبد285

مراكشاسفي مراكشماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1154843المنتبه العاطي عبد286

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1157227حبوبي اسماء287

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1173148افرياض سعيدة288

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236313الراعي الحياني احالم289

الجديدةسطات البيضاء الدارماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1263779امهوري مصطفى290

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265091شعطيط جمال291

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1269209اركاش الصمد عبد292

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306004محمد بال293

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307947مهيب سناء294

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367931والطالب رشيد295

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1399542بولعظام حياة296

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400387كنان المحسن عبد297

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404412ابعمران محمد298

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1406331عواد عائشة299

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1407147كمال فاضمة300

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1407415أوبلعيد  فاطمة301

الرباطالقنيطرة سال الرباطماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1548392محمد المحافظ302

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1548459نويل عمر303
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ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549439اوبنيحي احمد304

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580113محمد بوعلي305

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580732فوزي حليمة306

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1585166بحيحي الزهراء فاطمة307

تزنيتماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1682369بوزيت هللا عبد308

تزنيتماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1682950المتابع زينة309

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1716750جمال اكوسل310

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717038حميد بحسين311

تاوناتمكناس فاسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720255الوزاني الشاهدي    هشام312

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720694المنصوري  العزيز عبد313

تاوناتمكناس فاسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720901فتحي  علي314

ايفرانمكناس فاسماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721317لعياطي  هشام315

خنيفرةخنيفرة مالل بنيماسة سوستارودانتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721725صاديقي  محمد316

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستيزنيتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264838بوهي سهام317

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستيزنيتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306329بوسهمين ليلى318

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستيزنيتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368715سليماني الحسين319

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوستيزنيتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ61048وشني المجيد عبد320

ورزازاتتافياللت درعةماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1157935المخلوفي  لحسن321

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1182254حيجوب  رضوان322

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234937بنجلول سهام323

تزنيتماسة سوسماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1263246ابرهوش  سمي324

الخميساتالقنيطرة سال الرباطماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268861وريكي  مريم325

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306692الباز نعيمة326

الخميساتالقنيطرة سال الرباطماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1548275عية حسن327

كلميمنون واد كلميمماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1683753لكرد فتيحة328

خريبكةخنيفرة مالل بنيماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1684591كساب حسن329

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارماسة سوسطاطااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717163الشيخ بنا  حفيظة330

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119200الحداد سهيلة331

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1178542نجيم اسماء332

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239704التوزاني بشرى333

بركانالشرقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239744زعنون نادية334

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266208اللبيب خديجة335

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1305598اكزيو اسماء336

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1308238رضواني امينة337
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فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1399447بنساسي اسماء338

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1585387ركوت مينة339

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718255حمري الدين سيف340

الخميساتالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718829نعمي احمد341

الفنيدق المضيقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ238237بنعيسى احمد342

أنكاد وجدةالشرقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ354347بوعلوس احمد343

أنكاد وجدةالشرقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ380359باكد فاتحة344

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةالعرائشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268809وهيب مصطفى345

الرشيديةتافياللت درعةالحسيمة تطوان طنجةالعرائشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1269990الزياني جمال346

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالحسيمة تطوان طنجةالعرائشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400363جويدي صفاء347

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالعرائشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717211بنزكري ليلى348

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالعرائشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1719006أويزي رشيدة349

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةأنجرة الفحصاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1116794حدة زكية350

الفنيدق المضيقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةأنجرة الفحصاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1116993الغيالمي رشيد351

الفنيدق المضيقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةتطواناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1116726جدي بن علي محمد352

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةتطواناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717263بوشفرى سهام353

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةتطواناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720716المساوي مونى354

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1753762صوالحين سكينة355

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1237753كامل سارة356

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266031الحمودي محمد357

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268079لميمة توفيق358

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306161بوعبيد أحمد359

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1399369عبو بن صفاء360

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1399577بوسلهام نورة361

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400259حرثي فتيحة362

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405925بوجمعاوي الحق عبد363

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1406566بومزيان بوشرة364

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1407145قدورة عثمان365

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550601حرثي فتيحة366

سليمان سيديالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584498مومن سهام367

سليمان سيديالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1681574اعشيش نادية368

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717028بديدي رقية369

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717401بويدية فاطمة370

الخميساتالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717621العمراوي فاطمة371
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تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717767الحدوشي حنان372

العرائشالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717776الحاجي حنان373

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718474خيرون بديعة374

الخميساتالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1719214السواني عائشة375

سليمان بنسطات البيضاء الدارالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1719656الفوز ابو محمد376

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1719864اعريوس منى377

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720288الشيخ هشام378

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720683المحمودي ملكة379

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721771صردية بشرى380

قاسم سيديالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721880التكاتك ادريسية381

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةأصيلة طنجةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ774426الدحماني الرحيم عبد382

أنكاد وجدةالشرقالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114877تميمي سومية383

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1153657الشاطبي لطيفة384

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1154428مجان مصطفى385

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1174169بلعمرية  توفيق386

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268489موحسابي الدين صالح387

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1308251رحمون سناء388

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368415هيشار ويئام389

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1399758العدناني أسماء390

قاسم سيديالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404245النبخوت هشام391

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405953العبدالوي السعدية392

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1406305علوي عائشة393

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1407352مومن أمينة394

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1548499تولو الزهراء فاطمة395

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550314الخطري محمد396

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550477فرحي مربم397

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550768لحليمي بوشرة398

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550769لحليمي سميرة399

الخميساتالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580226شهبون نوال400

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580289دحماني عبدالرحمان401

قاسم سيديالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584194قرواش ادريسية402

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584292لشهب نجالء403

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584551نمال رشيدة404

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1680884اعوينتي فوزية405
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فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718393جراري مينة406

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718544األشهب حنان407

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720361دكوكي حنان408

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720826الصبير رجاء409

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721159قادري كوثر410

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ56077دكيدك رشيد411

سليمان سيديالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ63486ميسيوي هشام412

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ91857العطاري محسن413

الحاجبمكناس فاسمكناس فاسإفراناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ238734صطافي محمد414

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجباالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1174184سودة بن كنزة415

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجباالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239414سلوان الهام416

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجباالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1399466براحو مريم417

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجباالبتدائي التعليم (ة)أستاذ165600ماسك محمد418

فاسمكناس فاسمكناس فاسالحاجباالبتدائي التعليم (ة)أستاذ306528أماعي الحسن419

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجباالبتدائي التعليم (ة)أستاذ385496الشوني محمد420

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجباالبتدائي التعليم (ة)أستاذ707750بوعيشة ادريس421

فاسمكناس فاسمكناس فاسبولماناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1753870زرهوني يوسف محمد422

الرباطالقنيطرة سال الرباطمكناس فاسبولماناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1548904أمسعدي هند423

صفرومكناس فاسمكناس فاسبولماناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718499خيري زهرة424

صفرومكناس فاسمكناس فاسبولماناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ237428حكيمي أحمد425

فاسمكناس فاسمكناس فاسبولماناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ64037فكري إدريس426

فاسمكناس فاسمكناس فاسبولماناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ91997ناجي محمد427

مكناسمكناس فاسمكناس فاستازةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114549بنطاهر مونية428

فاسمكناس فاسمكناس فاستازةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1153750المرادي سعاد429

فاسمكناس فاسمكناس فاستازةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1180857الصغيوري فدوى430

فاسمكناس فاسمكناس فاستازةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1269807الطويل كريمة431

فاسمكناس فاسمكناس فاستازةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ57347خالدي الرزاق عبد432

فاسمكناس فاسمكناس فاستازةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ92228بداش محمد433

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1043998حميد سرحان434

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1044476الهالل هشام435

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1046255سعيد جنحي436

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1046836السبعاوي إدريس437

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1048177بوزيان بن بشرى438

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1048753نويكد االاله عبد439
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فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1048757امخشاع عبدالسالم440

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1049440اسليماني منير441

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1052956الدحماني مينة442

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1113989زكزوتي فياللي امينة443

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114010العيش عزيز444

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114139مرزاق يونس445

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114322الزمراني عبدالرزاق446

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1118113اليونسي حفيظة447

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119208المرحوم العزيز عبد448

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119217توزاني بوشرى449

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119229خربوش حنان450

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119804الراشدي المختار451

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119812السالمي زهور452

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1153688الزغاري محمد453

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1154076سميرة اغشوي454

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1154278بالل رضوان455

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1174538الكرفطي محمد456

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1178266خفو المصطفى457

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1180918زبيطو بهيجة458

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234244شنتوفي علمي محمد459

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1235860الداودي محمد460

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1238683نعيمي هدى461

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265031بوطيبي نورة462

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265600العماري ناصرالدين463

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266222عمر المغراوي464

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307630كواز فتيحة465

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307892امسيح ليلى466

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367209البالد نعيمة467

سالالقنيطرة سال الرباطمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367653الدين عز النجار468

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367829سهام نظري469

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368056اعبلوش سهام470

الحاجبمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368406حشالف مينة471

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404378سكار ابو مصطفى472

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404579زينب بومالك473
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فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405854كوشتير سميرة474

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405858بلبول ازهور475

صفرومكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549247االعرج الزهراء فاطمة476

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549264مريم حبيبي477

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550669جلفة نادية478

تازةمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550789لمخير فاطمة479

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1581351وداد االشقر480

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1583947كربوب محمد481

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584778صفور جوهر482

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1585108مجدوي أحالم483

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1585137الطهري عزالدين484

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1681387مرزاق حجيبة485

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717220البرنوصي فدوى486

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718520قويبع نجاة487

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721274الحلو الزهراء فاطمة488

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721816علوي صوصي حسناء اللة489

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ205621الكريمي اللطيف عبد490

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ377997قادة عيسى491

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ391484رحومة سعاد492

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ57475الفيزي جمعة بو493

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ60118العكلي رشيد494

الخميساتالقنيطرة سال الرباطمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ60461عبداالله بنالطاهر495

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ744081الدقون مصطفى496

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ749730ابراهيمي عبدهللا497

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ775893الرؤوفي الصنهاجي وسام498

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ863919الدحماني سعاد499

سليمان سيديالقنيطرة سال الرباطمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ89067لحليمي العزيز عبد500

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ89302بالعسيري عزيز501

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ89892السعيد حميد502

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ89913الخروفي يوسف503

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ91441رشيد الكنوني504

فاسمكناس فاسمكناس فاسصفرواالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119646شقوند فوزية505

فاسمكناس فاسمكناس فاسصفرواالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1267214حماموش علية506

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطمكناس فاسيعقوب موالياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1154355خرموش إلهام507
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فاسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب موالياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265786البورقادي خديجة508

فاسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب موالياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1308507توفيق سهام509

فاسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب موالياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1399352علوي بلغيتي مريم510

فاسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب موالياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1401772حمال سميحة511

فاسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب موالياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549244كويزة ابتسام512

فاسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب موالياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ62886عياد ابن عائشة513

فاسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب موالياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ707747بروت فوزية514

كلميمنون واد كلميمنون واد كلميمالزاك آسااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549296المهداوي حليمة515

كلميمنون واد كلميمنون واد كلميمالزاك آسااالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1683353حما سكينة516

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1157418أوموالي المحفوظ517

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1172849أبعبوس هشام518

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1176317الوردي إبراهيم519

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1180169سليم نعيمة520

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234646بهمو أسماء521

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1237379حرور بوشرة522

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1237464عواطف همام523

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1264906بولعالم الحسن524

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1267076حموش حنان525

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1269409السالمي أحمد526

ملول ايت إنزكانماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1269625سوسي عمر527

كلميمنون واد كلميمنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307973المرابط علي528

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1308023نجمي إلهام529

ملول ايت إنزكانماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1406207أبيدار نجاة530

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1406328أنزيض الرحمان عبد531

كلميمنون واد كلميمنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1549307هالب زهرة532

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550290الجاندي محمد533

كلميمنون واد كلميمنون واد كلميمإفني سيدياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1551382زويكة فاطمة534

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارنون واد كلميمطانطاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1174605الحداد وفاء535

العيونالحمراء الساقية العيوننون واد كلميمطانطاناالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1716965الراحل فاطمة536

ملول ايت إنزكانماسة سوسنون واد كلميمكلميماالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1173055بوخريص البشير537

ملول ايت إنزكانماسة سوسنون واد كلميمكلميماالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1233963افيالل نعيمة538

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمكلميماالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1237008فريد خديجة539

طانطاننون واد كلميمنون واد كلميمكلميماالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1237201هداري سعدية540

الجديدةسطات البيضاء الدارنون واد كلميمكلميماالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580109بليلة خديجة541
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تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشأسفياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1118845فجري مهدية542

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشأسفياالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1155566بوية نجالء543

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ749738الداودي نجية544

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1049441بناصر حسن545

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114671زضيك بو سعاد546

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1114814ناصري لبني547

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1154623العبيد حسن548

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1154681سلطاني رشيد549

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1174876الغنائم ابو زينب550

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1179259لبريم حبيبة551

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1180645جالل عواطف552

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234947بنخرشاش رجاء553

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1235474الشعبي سناء554

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236815الساعدي هللا عبد555

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1238831وانعيم رجاء556

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239698تراب مليكة557

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1263376أفسكار سميرة558

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1263646أكنيك مريم559

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268665عمر نايت مجيدة560

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1269484سديمو رضوان561

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306098بنصهري أمين محمد562

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306735الفني نادية563

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307154فائز نادية564

مالل بنيخنيفرة مالل بنياسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1307497جوهري الرحمان عبد565

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367559الخوادري طارق566

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368022الساسي أسماء567

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368621لعروسي سهام568

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1368772منى تراب569

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1400170غالم لبني570

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1401958الشهبي نادية571

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404972غشيوة حياة572

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405266الفاضلي أسية573

الرباطالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1407777خرصى نجاة574

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1548288بجعو اللطيف عبد575
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مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550337المش مريم576

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550618حيداوي رشيدة577

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550701كراسي خديجة578

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550939نعانعي فتيحة579

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580091إعيش بن الزهراء فاطمة580

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580572الوشامي سعيدة581

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584267قريمس لبنى582

كلميمنون واد كلميماسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1585008الزيتوني عائشة583

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1680957دامو بنو باهية584

جرسيفالشرقاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1681412موافق نجاة585

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718337إبراهمي نادية586

خنيفرةخنيفرة مالل بنياسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720615الهومدي رضوان587

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721642وطلحة لبني588

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ239521عراق محمد589

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ288142األشقر حسن590

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ355904بلبركي فاتحة591

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ54678الجانطيو فاطمة592

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ63894صابوني سعاد593

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ63993هبة نادية594

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ706738بنهو المصطفى595

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ746906بيكراوي عائشة596

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ749197بوقدير أيت فاتحة597

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ749430العزيزي يوسف598

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1050446النعدا مصطفى599

مالل بنيخنيفرة مالل بنياسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1115841عبي عزيز600

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1172941بهيج مريم601

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1175569المومي دنيا602

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1234917بنحمو لبنى603

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236626الصحري المباركي رشيد604

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367039يحي ايت عواطف605

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367567القرفة عصام606

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1406001فرنان السعدية607

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1406471بنحسي طارق608

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1550642االدريسي نجاح609
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مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721507النعيمي سعيدة610

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ717969امغينيا رشيد611

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ749431العطري الجليل عبد موالي612

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ749964اخشيشة الصمد عبد613

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ787080زوبحير مريم614

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ91116خلوق العزيز عبد615

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1052704اتبوريت فاطمة616

أسفياسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1237777كريمي يوسف617

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1239804زكراوي وفاء618

البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268590الدين موثق عفاف619

ملول ايت إنزكانماسة سوساسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1305843اسكلو سعيد620

621s مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404050السعد أبو سعاد

أسفياسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405251الشاض حفيضة622

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405749باحفيظ الجليل عبد623

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405761التورسي ليلى624

أسفياسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1581144مقداد أحمد625

الجديدةسطات البيضاء الداراسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584376لعباد اسامة626

بنور سيديسطات البيضاء الداراسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1680934بيتار فاطمة627

ملول ايت إنزكانماسة سوساسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1681503الصغيري سعيد628

البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1683385الزكية حر سفيان629

الجديدةسطات البيضاء الداراسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1683709لخصيم سناء630

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717108بلحمر خديجة631

تزنيتماسة سوساسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717200بنصالح يمنة632

إفني سيدينون واد كلميماسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720464البعمراني أحمد633

البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكشالصويرةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1721577الصالخي شادية634

أسفياسفي مراكشاسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268733نزيلي سليم635

البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306595العالم الحق عبد636

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ130879أباظا شكيب637

أسفياسفي مراكشاسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1401672شويخ خديجة638

الجديدةسطات البيضاء الداراسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1583042بلحميرة الزهراء فاطمة639

الرباطالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1584404معايزي نزهة640

أسفياسفي مراكشاسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1683144الساخي سعاد641

البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717431شاغل نادية642

خريبكةخنيفرة مالل بنياسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1717738الفرساوي هودة643
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الرباطالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشاليوسفيةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1720976حدوقي بشرى644

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1052914احميداش هند645

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1117287العثماني االله عبد646

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1119916الفرتي خالد647

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1155125أناس موالي بنخلدون648

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1174208بنزاير رشيدة649

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1178223قاسمي الحافظ عبد650

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1233779عقيق إيمان651

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1236759الناصري نورة652

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1237554اكيدر جميلة653

البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265066بوزيت سناء654

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265081بوستة كمال655

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266344الشكعة بسام أكرم656

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1268638نافع غادة657

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1306011بليهي فاطمة658

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367520الحسني بشرى659

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1404929ابراهيم نايت سليمة660

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1405404حصانة رجاء661

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1548319بوشليح مريم662

مالل بنيخنيفرة مالل بنياسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1551064الساعيد المصطفى663

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1580452الغنضور هشام664

الحوزاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1680847الرايس ايت لطيفة665

إداوتنان أكاديرماسة سوساسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1681120الفاتحي لطيفة666

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1684189الراشدي هند667

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1716764اهناش محمد668

الرباطالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1716955اوسار فتيحة669

الجديدةسطات البيضاء الداراسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718692مجيدي أسماء670

الخميساتالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1718785موزون إدريس671

الرباطالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1719396زوهيري محمد672

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ348788اضعيف فتيحة673

البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكششيشاوةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ60828أكور سميرة674

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1048107العدناني عثمان675

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1154708اجنيوي هللا عبد676

خريبكةخنيفرة مالل بنياسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1158358حسني نجية677
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البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1263514بوهو ايت محمد678

خريبكةخنيفرة مالل بنياسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1265733الباروكي عمر679

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1266101القديري اسماء680

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ1367278بولودنين هند681

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ269867الري ايت عمر682

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالسراغنة قلعةاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ334582بوطريك زبيدة683

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشمراكشاالبتدائي التعليم (ة)أستاذ833046بنلهاللي مارية684

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالذهب وادي الداخلةالذهب واديالرياضياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1280283اإلدريسي القضيوي أحمد685

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالذهب وادي الداخلةالذهب وادياألسرية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1687527سمير سعيدة686

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالنواصرالفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1262181طهيري الزهراء فاطمة687

الرباطالقنيطرة سال الرباطسطات البيضاء الداربنسليمانإسالمية تاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1544881كليلش أمين688

الجديدةسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطاتالفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ346964مبروك عزالدين689

برشيدسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيديالعربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1279043البروكي غزالن690

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربنور سيديالعربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1749966النجدي مليكة691

مكناسمكناس فاسالقنيطرة سال الرباطالخميساتالبدنية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1261883الحفصي العالي عبد692

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاألنجليزية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1692932بطاح نبيلة693

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ881456األمين مليكة694

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطسليمان سيديتشكيلية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1598283قرماد جيهان695

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيديواألرض الحياة علوماإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1240220شعيب العالي عبد696

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1262213الوليدي  وئام697

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيدياإلجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ893234صوصيني السعدية698

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشبدنية تربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ90973عمار الحسين699

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظوراإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1044389الزموري سناء700

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركانالفرنسية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1044404بومليك فاطمة701

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةالفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1124714بابا راضية702

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرسيفالبدنية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1176401المهدي محمد703

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرسيفالفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1308614زقاي نادية704

برشيدسطات البيضاء الدارالشرقفجيجاالسرية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1687531شهيد أمال705

الفنيدق المضيقالحسيمة تطوان طنجةالشرقفجيجالرياصياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1751650البجوقي طارق706

إداوتنان أكاديرماسة سوسالحمراء الساقية العيونبوجدورالفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ743939معرب بشرى707

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطخنيفرة مالل بنيأزياللالرياضياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1692328المرتحي عادل708

مكناسمكناس فاسخنيفرة مالل بنيخريبكةاالنجليزية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1504356خالدي خالد709

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيديةالفرنسية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1726189رضوان رحمون710

مكناسمكناس فاستافياللت درعةتنغيرالعربية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1182191القندادي سمية711
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صفرومكناس فاستافياللت درعةتنغيرالبدنية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1448226عقاوة محمد712

الرشيديةتافياللت درعةتافياللت درعةتنغيراإلجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1598355السهالوي الوهاب عبد713

ملول ايت إنزكانماسة سوستافياللت درعةزاكورةفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1687571ابرهيش نعيمة714

السراغنة قلعةاسفي مراكشتافياللت درعةزاكورةرياضياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1692452قرافي الرحيم عبد715

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةتافياللت درعةزاكورةفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1692961بوذياب عثمان716

تارودانتماسة سوستافياللت درعةزاكورةاالرض و الحياة علوماإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1755629الملولي مصطفي717

إداوتنان أكاديرماسة سوستافياللت درعةورزازاتاجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1687250الفتحي خديجة718

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوسباها أيت اشتوكةالفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1262070الرفيق رحمة719

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارماسة سوسملول أيت إنزكاناألسرية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1504364بهي سهام720

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسطاطاالبدنية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1693114الحضري الحكيم عبد721

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1113416عبدون محمد722

أنكاد وجدةالشرقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةالفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1261961مختاري منى723

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةالتشكيلية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1692983الصابري فرح724

تازةمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1751381الصنهاجي كريمة725

أنكاد وجدةالشرقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةبدنية تربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ58742لست الغني عبد726

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاونالتشكيلية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1152789حمودان حميد727

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاونالتشكيلية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1544601المروجي حسناء728

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةشفشاونالبدنية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1598586هرامي محمد729

الفنيدق المضيقالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاونالعربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1755673اعراس قمر730

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةأصيلة طنجةفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1597192هاكود سليمة731

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةوزانالموسيقية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1280933العلوي أشرف732

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزانواألرض الحياة علوماإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1504720حافظ  عتيقة733

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةوزانالمعلومياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1597136اإلدريسي عبدالعالي734

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالحسيمة تطوان طنجةوزاناإلنجليزية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1687165نهاري محمد735

فاسمكناس فاسمكناس فاسإفرانالموسيقىاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1280332العلوي الوهاب عبد736

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجباالجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1043382عال لطيفة737

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارمكناس فاسبولمانالفيزياءاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1684898زرهوني لبنى738

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةمكناس فاستازةاألسرية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1688505القمري الفتوح رندا739

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالبدنية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1175760لحلو الهام740

صفرومكناس فاسمكناس فاستاوناتالفرنسية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1182075العزيزي حياة741

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطمكناس فاستاوناتواألرض الحياة علوماإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1270576حبوط    محمد742

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاالسرية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1280022بويوسف مينة743

تازةمكناس فاسمكناس فاستاوناتالفرنسية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1684710الصدوقي شيماء744

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالفرنسية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1686234بوشامة سارة745
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البيضاء الدارسطات البيضاء الدارمكناس فاستاوناتوالكيمياء الفيزياءاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1750605بلميحي عثمان746

مكناسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب موالياالجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1750331بلعالم وفاء747

الحاجبمكناس فاسنون واد كلميمإفني سيديالفرنسية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1408166حجاجي عثمان748

تزنيتماسة سوسنون واد كلميمإفني سيديالفرنسية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1686226أغزاف دالل749

أنكاد وجدةالشرقنون واد كلميمكلميمالبدنية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1050678جمال رحموني750

إداوتنان أكاديرماسة سوسنون واد كلميمكلميمالفيزياءاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ61480غاشي يوسف751

الجديدةسطات البيضاء الداراسفي مراكشأسفيواالرض الحياة علوماإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1596926خاصم صوفية752

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزالعربية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1241317الصمت حجيبة753

البيضاء الدارسطات البيضاء الداراسفي مراكشالحوزالرياضياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1588661فاكهي مريم754

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزالعربية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ259902نفوخ الغني عبد755

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالرحامنةالبدنية التربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1751248المعقول سميرة756

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةتشكيلية تربيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1151962حدوبان سعيدة757

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةاجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1283785بوعالكة العزيز عبد758

الرباطالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشالصويرةالفرنسية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1684708اشنيفغ لمياء759

شفشاونالحسيمة تطوان طنجةاسفي مراكشالصويرةاجتماعياتاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1750975المرابط محمد760

الجديدةسطات البيضاء الداراسفي مراكشاليوسفيةفرنسيةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1755445الحدية الدين صالح761

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوة نيابةاإلنجليزية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1682379النميلي لالهدى762

طانطاننون واد كلميماسفي مراكششيشاوة نيابةاإلنجليزية اللغةاإلعدادي التعليم (ة)أستاذ1692085صدوق أسماء763

مراكشاسفي مراكشالذهب وادي الداخلةأوسرد نيابةاإلنجليزيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1690310الغفور عبد حاتم764

سالالقنيطرة سال الرباطسطات البيضاء الدارالجديدةإسالمية تالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1438635الهياللي صفية765

فاسمكناس فاسسطات البيضاء الدارالجديدةاالجتماعياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1504172محمدي حنان766

سطاتسطات البيضاء الدارسطات البيضاء الداربرشيدإسالمية تالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1051322بلوح عائشة767

الرباطالقنيطرة سال الرباطسطات البيضاء الداربنسليمانالعربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1590804شوكري فاطمة768

فاسمكناس فاسسطات البيضاء الدارسطاتالفلسفةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1367940قطبي رضوان769

صفرومكناس فاسسطات البيضاء الداربنور سيديالفلسفةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1593894زريفي محمد770

تطوانالحسيمة تطوان طنجةسطات البيضاء الداربنور سيديالعربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1723560الخمليشي أنس771

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتاالسالمية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1044464حمو بن محمد772

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالخميساتالرياضياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1679265ملوكي كوثر773

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالقنيطرة سال الرباطتمارة الصخيراتاإلجتماعياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1592282الجبري فاطمة774

الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةالفرنسية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1544190السماعيلي عصام775

سالالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1691689بوغال أحمد776

مراكشاسفي مراكشالقنيطرة سال الرباطالقنيطرةاإلقتصاد علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ896328السايح بن مليكة777

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطسالالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ347645قبيبو خالد778

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطسليمان سيدياألنجليزية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1504321ياسين لطيفة779
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صحية ألسباب االنتقال طلبات معالجة بعد 2017-2016 التربوي الدخول من ابتداء االنتقال من المستفيدين و المستفيدات الئحة

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيديوالكمياء الفزياءالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1043482الفضالوي محمد780

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيديالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1048156أنزار هشام781

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالقنيطرة سال الرباطقاسم سيديالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1152250بوكني الناصر عبد782

مكناسمكناس فاسالقنيطرة سال الرباطقاسم سيديالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ140200حديوي نجية783

أنكاد وجدةالشرقالشرقالدريوشاالسالمية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1233388لحرش الوهاب عبد784

مكناسمكناس فاسالشرقالدريوشاجتماعياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1545787بولعساس امل785

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركانالبدنية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1269603صوفي احمد786

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركانالرياضياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1446579القدوري غزالن787

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركانالفرنسية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1503776العكروش لطيفة788

أنكاد وجدةالشرقالشرقبركانالبدنية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ988648بنخليفة سمير789

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةاالنجليزية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1593729نجوى سعادي790

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ745380عويشي السهلي791

مكناسمكناس فاسالشرقجرسيفالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1050776الطلحاوي الزهراء فاطمة792

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالشرقفجيجوالجغرافيا التاريخالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1599218ضضوش محمد793

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالشرقفجيجالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1725505لبيض عزالدين794

فاسمكناس فاسالحمراء الساقية العيونالسمارةالفزياءالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1723738سميح هرون795

فاسمكناس فاسخنيفرة مالل بنيأزياللالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1043811السقاط إيمان796

مالل بنيخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيصالح بن الفقيهالفرنسية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1279648وحمان فاطمة797

مكناسمكناس فاسخنيفرة مالل بنيخنيفرةكيمياء فيزياءالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1277865المدغري مصطفى798

فاسمكناس فاسخنيفرة مالل بنيخنيفرةالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1543616الغوات رجاء799

فاسمكناس فاسخنيفرة مالل بنيمالل بني نيابةالرياضياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1284917العدلوني حسن800

الرباطالقنيطرة سال الرباطخنيفرة مالل بنيمالل بني نيابةعربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1438882الجدادي فاطمة801

صالح بن الفقيهخنيفرة مالل بنيخنيفرة مالل بنيمالل بني نيابةفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1543196برناكشي عتيقة802

فاسمكناس فاسخنيفرة مالل بنيمالل بني نيابةاسالمياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1592235صبيح الحسان803

مكناسمكناس فاستافياللت درعةالرشيديةواألرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1543837وفاء كريم804

مراكشاسفي مراكشتافياللت درعةالرشيديةالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1690255مارية الشمباري805

بنور سيديسطات البيضاء الدارتافياللت درعةالرشيديةاإلنجليزيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1726008زهران هللا عبد806

الرباطالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةالرشيديةالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1726095الدرعاوي سكينة807

فاسمكناس فاستافياللت درعةالرشيديةالعربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ298622محمد بنونة808

أنكاد وجدةالشرقتافياللت درعةالرشيديةواألرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ93009مليكة ناصري809

مكناسمكناس فاستافياللت درعةتنغيرالرياضياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1599399الكنافي خالد810

مكناسمكناس فاستافياللت درعةزاكورةبدنية تربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1723664معروفي عدنان811

الرباطالقنيطرة سال الرباطتافياللت درعةميدلتالفرنسية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ898014لبنى علمي812

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارتافياللت درعةورزازاتواألرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1690560امانة بوشرة813
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الحسيمةالحسيمة تطوان طنجةماسة سوسباها أيت اشتوكةالفيزياءالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1679057البلوطي السالم عبد814

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوسباها أيت اشتوكةالطبيعية العلومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ210348بوحسين سعيد815

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطماسة سوستارودانتالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1599076الشان ابو الدين صالح816

برشيدسطات البيضاء الدارماسة سوستارودانتالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1689614بنشرقي  فاطمة817

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارماسة سوستارودانتالرياضياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1690845برامو منير818

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوستيزنيتاالسالمية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1233391لكحل هللا عبد819

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةوالكيمياء الفيزياءالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1586392اليوبي محمد820

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةاسالمية تربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1593806سهيل يوسف821

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1678972الطهراوي فاطمة822

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةواالرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1679149المرابط الرحمان عبد823

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةالعرائشاإلسالمية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1592353فاتي لمياء824

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةأنجرة الفحصالعربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1591125برهون رشيدة825

أنكاد وجدةالشرقالحسيمة تطوان طنجةتطوانالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1237194هاشمي يحيى826

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةتطواناأللمانيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1410564ميساوي نرجس827

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1591112بنكرودي مريم828

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةشفشاوناالسالمية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ389686اشرايح السالم عبد829

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةوزانواألرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1445315دلوح عبدالكريم830

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةوزاناإلنجليزية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1757108أعراب  فاطمة831

تطوانالحسيمة تطوان طنجةالحسيمة تطوان طنجةوزاناإلسالمية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ874290قديري لطيفة832

برشيدسطات البيضاء الدارمكناس فاسبولمانالرياضياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1723292غازي الوافي عبد833

فاسمكناس فاسمكناس فاستازةالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1445534ممنون ليلى834

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتواألرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1051163علمي بديعة835

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالفلسفةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1119125كمال جعافري836

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتواألرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1178098الدين فخر ليلى837

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1261989نفاد محمد838

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1276181زينب  القادري839

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1283342مريت حفيظة840

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالفرنسية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1305494معن االوي عبد مديحة841

تازةمكناس فاسمكناس فاستاوناتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1438531األيوبي سميرة842

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاإلسالمية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1445464هشام الصنهاجي843

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1690069السعيدي فدوى844

مكناسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالفرنسية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1718915أعكي رشيدة845

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتالفرنسية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ366449ممدوح بوشتى846

فاسمكناس فاسمكناس فاستاوناتاإلسالمية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ59389الطيب الشارف847
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فاسمكناس فاسمكناس فاسصفروجتماعيات االتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1545785حدوشي سمية848

فاسمكناس فاسمكناس فاسيعقوب مواليالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1693252زولف نجوى849

مكناسمكناس فاسنون واد كلميمالزاك آساالبدنية التربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1689865لطفي سعيد850

فاسمكناس فاسنون واد كلميمالزاك آساالتدبير و االقتصادالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1691053العلمي زكرياء851

أنكاد وجدةالشرقنون واد كلميمإفني سيديوأ ح علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1543807اجدايني محمد852

ملول ايت إنزكانماسة سوسنون واد كلميمإفني سيديالرياضياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1723706زكرياء الصادق عبد853

سالالقنيطرة سال الرباطنون واد كلميمإفني سيديالعربية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1756917عزوزي محمد854

فاسمكناس فاسنون واد كلميمطانطانالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1586676القصير بشرة855

فاسمكناس فاسنون واد كلميمطانطانالعربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1591200التازمي ماجدة856

مراكشاسفي مراكشنون واد كلميمطانطانواالرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1689371كبورة بن الرزاق عبد857

أنكاد وجدةالشرقنون واد كلميمكلميمالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1680635الشعير سهام858

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةالرياضياتالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1599196شتواني الرحيم عبد859

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالصويرةتشكيلية فنونالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1724958زهير حاتم860

تطوانالحسيمة تطوان طنجةاسفي مراكشاليوسفيةعربيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1689586العمراني ريهام861

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوةالفرنسية اللغةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1400507لمعالوي نوال862

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالسراغنة قلعةواالرض الحياة علومالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1262142صمودي سميرة863

سليمان سيديالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشالسراغنة قلعةالفرنسيةالتأهيلي التعليم (ة)أستاذ1587325بوعودة نادية864

مراكشاسفي مراكشالذهب وادي الداخلةلكويرة الذهب وادي أكاديميةتقني1585076البودراري رشيد865

مراكشاسفي مراكشتافياللت درعةزاكورةتقني1160743حمين محمد866

صفرومكناس فاسسطات البيضاء الداربنور سيدي(ة)متصرف1582486أوبيدو أحمد867

أصيال طنجةالحسيمة تطوان طنجةالشرقالدريوش(ة)متصرف1680593صادقي الهام868

مراكشاسفي مراكشتافياللت درعةتنغير(ة)متصرف1265041بوزضا فيصل869

القنيطرةالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزان(ة)متصرف1237149كرين غزالن870

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشالرحامنة(ة)متصرف1680577الدكالي بالل871

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرتتقني مساعد1440210علو علي872

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالحمراء الساقية العيونالعيونالتربوي التخطيط في مستشار1309465حمو سيدي نيت محمد873

فاسمكناس فاسماسة سوسطاطاالتربوي التخطيط في مستشار1277750الفضلي كريم874

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةالتربوي التخطيط في مستشار1270653عبودة سومية875

الحاجبمكناس فاسخنيفرة مالل بنيصالح بن الفقيهالتربوي التوجيه في مستشار1178058كريمي الشريف موالي876

فاسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةالحسيمةالتربوي التوجيه في مستشار1178960ساعد محمد877

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةالتربوي التوجيه في مفتش373969بلمقدم رشيد878

سالالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةالعرائشالفيزياء(ة)تربوي (ة)مفتش176113بنصديق الحق عبد879

مكناسمكناس فاسالحسيمة تطوان طنجةتطوانفرنسية(ة)تربوي (ة)مفتش698298النشواني جواد محمد880

الرباطالقنيطرة سال الرباطالحسيمة تطوان طنجةوزانفرنسية(ة)تربوي (ة)مفتش1046253العالوي لحسن881
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للتعيين اإلقليمية المديريةالتعيين أكاديميةاألصلية األكاديميةاألصلية اإلقليمية المديريةالمادةاإلطارالتأجير رقمالنسب و االسم.ت.ر

صحية ألسباب االنتقال طلبات معالجة بعد 2017-2016 التربوي الدخول من ابتداء االنتقال من المستفيدين و المستفيدات الئحة

الرباطالقنيطرة سال الرباطاسفي مراكشاليوسفية(ة)تربوي (ة)مفتش1277005النجاري وئام882

مكناسمكناس فاسمكناس فاسإفرانواالدارة االقتصاد (ة)ملحق59758العمراني المصطفى883

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزواالدارة االقتصاد (ة)ملحق1265750بطاش هشام884

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكشالحوزواالدارة االقتصاد (ة)ملحق1268986اولحيان سناء885

أنكاد وجدةالشرقسطات البيضاء الدارالبرنوصي(ة)تربوي (ة)ملحق1680537اليعكوبي نعيمة886

أنكاد وجدةالشرقالشرقالناظور(ة)تربوي (ة)ملحق737632بكوش مراد887

أنكاد وجدةالشرقالشرقتاوريرت(ة)تربوي (ة)ملحق58660زرار محمد888

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادة(ة)تربوي (ة)ملحق740658مسلك زهير889

ملول ايت إنزكانماسة سوسماسة سوسإداوتنان أكادير(ة)تربوي (ة)ملحق1305751أمبركي خالد890

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوستارودانت(ة)تربوي (ة)ملحق745067بيغراسن الرحيم عبد891

إداوتنان أكاديرماسة سوسماسة سوستيزنيت(ة)تربوي (ة)ملحق1172892أشومي عيسى892

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجب(ة)تربوي (ة)ملحق241192البوزيكي محمد893

فاسمكناس فاسمكناس فاستاونات(ة)تربوي (ة)ملحق689417اليحياوي اللطيف عبد894

مراكشاسفي مراكشاسفي مراكششيشاوة(ة)تربوي (ة)ملحق1404328شكي ابو هشام895

تمارة الصخيراتالقنيطرة سال الرباطماسة سوسإداوتنان أكادير(ة)ممون1234508أتجار فتيحة896

مكناسمكناس فاسمكناس فاسالحاجب(ة)ممون1589936محمد علوي897

أنكاد وجدةالشرقالشرقجرادةدولة مهندس1551346المرابط يوسف898

فاسمكناس فاسنون واد كلميمإفني سيديدولة مهندس1582514باحرار سعيد899

البيضاء الدارسطات البيضاء الدارنون واد كلميمإفني سيديدولة مهندس1680574أسوان محمد900

األصلية؛ باألكاديمية المهام عن التخلي لطلبات بتقديمهم رهين التعليمية للمؤسسات المالي و المادي التسيير بمهام أو التربوية اإلدارة بمهام المكلفين انتقال يبقى1
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