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 عدد 

االقسام
السكن 

سكن بدون6ابتدائي مديرأوسردمستقلة مدرسةخلدون ابن مدرسةأوسردالذهب وادي-  الداخلة1

نعم6ابتدائي مديركندوز بئرمستقلة مدرسةكندوز بئر مدرسةأوسردالذهب وادي-  الداخلة2

نعم18ابتدائي مديربوجدورمستقلة مدرسةالهيثم ابن مدرسة بوجدورالحمراء الساقية-   العيون3

نعم17ابتدائي مديرالسمارةالمدرسية المجموعة مركزاألملالسمارةالحمراء الساقية-   العيون4

نعم14ابتدائي مديرطرفايةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الكدالي يحيى مدرسةطرفايةالحمراء الساقية-   العيون5

نعم6ابتدائي مديرالدورةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الوحدة مدرسةطرفايةالحمراء الساقية-   العيون6

صالح غير11ابتدائي مديراخفنيرالمدرسية المجموعة مركزهللا عبد بن عالل مركزيةطرفايةالحمراء الساقية-   العيون7

نعم12ابتدائي مديرأسامستقلة مدرسةاسماعيل مواليالزاك أسانون واد-  كلميم8

نعم6ابتدائي مديرأسامستقلة مدرسةمارس 3الزاك أسانون واد-  كلميم9

نعم8ابتدائي مديرأسامستقلة مدرسةالسادس محمدالزاك أسانون واد-  كلميم10

نعم11ابتدائي مديرأسامستقلة مدرسةماي 19الزاك أسانون واد-  كلميم11

نعم7ابتدائي مديرالزاكمستقلة مدرسةالخطاب بن عمرالزاك أسانون واد-  كلميم12

صالح غير11ابتدائي مديرالزاكالمدرسية المجموعة مركزالعقول ابنالزاك أسانون واد-  كلميم13

نعم10ابتدائي مديرلهنا عوينةالمدرسية المجموعة مركزتركز عوينةالزاك أسانون واد-  كلميم14

سكن بدون7ابتدائي مديرلبويراتالمدرسية المجموعة مركزاالبتدائية لحمادة مدارس مجموعةالزاك أسانون واد-  كلميم15

سكن بدون8ابتدائي مديرتغجيجتالمدرسية المجموعة مركزادموسىكلميمنون واد-  كلميم16

سكن بدون4ابتدائي مديرفاصكالمدرسية المجموعة مركزتيدالتكلميمنون واد-  كلميم17

سكن بدون22ابتدائي مديرمستيالمدرسية المجموعة مركز  مستي مركزية األخضر الجبل م.مإفني سيدينون واد-  كلميم18

سكن بدون13ابتدائي مديراملو اثنينالمدرسية المجموعة مركزايوب ايت الحفارات مركزية الزهراوي م.مإفني سيدينون واد-  كلميم19

نعم7ابتدائي مديرتنكرفاالمدرسية المجموعة مركزاقديم اتنين مركزية أنوال م.مإفني سيدينون واد-  كلميم20

صالح غير10ابتدائي مديرهللا عبد ايت اربعاءالمدرسية المجموعة مركزعبدهللا ايت اربعاء مركزية عياض القاضي م.مإفني سيدينون واد-  كلميم21

نعم10ابتدائي مديرهللا عبد ايت اربعاءالمدرسية المجموعة مركزادعيسى مركزية أوبلوش محمد القاضي م.مإفني سيدينون واد-  كلميم22

نعم6ابتدائي مديرتيوغزةالمدرسية المجموعة مركزاوكني امي مركزية الناشئة م.مإفني سيدينون واد-  كلميم23

نعم14ابتدائي مديرتيوغزةالمدرسية المجموعة مركزاسك مركزية الحسين بن محمد  م.مإفني سيدينون واد-  كلميم24

سكن بدون7ابتدائي مديرمبارك سيديالمدرسية المجموعة مركزعلي ايت اكورين مركزية الحنصالي م.مإفني سيدينون واد-  كلميم25
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نعم13ابتدائي مديراوعلي حساين سيديالمدرسية المجموعة مركزادوعراب مركزية المنصور يعقوب  م.مإفني سيدينون واد-  كلميم26

سكن بدون11ابتدائي مديرالرخا ايتالمدرسية المجموعة مركز تكنسا مركزية القباج الجليل عبد م.مإفني سيدينون واد-  كلميم27

نعم13ابتدائي مديرالرخا ايتالمدرسية المجموعة مركزالرخاء ايت اتنين مركزية النعمة م.مإفني سيدينون واد-  كلميم28

نعم15ابتدائي مديربوطروشالمدرسية المجموعة مركزتهنكاك مركزية زهر ابن م.مإفني سيدينون واد-  كلميم29

نعم13ابتدائي مديرابضرالمدرسية المجموعة مركزابضر مركزية زياد بن طارق م.مإفني سيدينون واد-  كلميم30

سكن بدون14ابتدائي مديرتغيرتالمدرسية المجموعة مركزكرامة مركزية االزدهار م.مإفني سيدينون واد-  كلميم31

نعم10ابتدائي مديرانفكالمدرسية المجموعة مركزكاور مركزية الغزالي م.مإفني سيدينون واد-  كلميم32

نعم12ابتدائي مديرتدرارتالمدرسية المجموعة مركزتدرارت-تدرارت م.مأوتنان إدا أكاديرماسة-  سوس33

سكن بدون14ابتدائي مديرتقيالمدرسية المجموعة مركزأنسيس-أنسيــس م.مأوتنان إدا أكاديرماسة-  سوس34

سكن بدون17ابتدائي مديرتقيالمدرسية المجموعة مركزتـسـكـينـت-المومن عبد سد م.مأوتنان إدا أكاديرماسة-  سوس35

نعم18ابتدائي مديرريم واد ايتجماعاتية مؤسسةوادريم ايت ج.مباها ايت اشتوكةماسة-  سوس36

سكن بدون11ابتدائي مديراوكنزالمدرسية المجموعة مركزأولبن  م.مباها ايت اشتوكةماسة-  سوس37

سكن بدون5ابتدائي مديراوكنزالمدرسية المجموعة مركزالخطاب بن عمر  م.مباها ايت اشتوكةماسة-  سوس38

سكن بدون9ابتدائي مديرهاللةالمدرسية المجموعة مركز الشيخ براهيم بن محمد  م.مباها ايت اشتوكةماسة-  سوس39

صالح غير14ابتدائي مديرالبوشواري هللا عبد سيديالمدرسية المجموعة مركزاليرموك  م.مباها ايت اشتوكةماسة-  سوس40

سكن بدون14ابتدائي مديرنتوشكا تركاالمدرسية المجموعة مركزتركا حد  م.مباها ايت اشتوكةماسة-  سوس41

نعم11ابتدائي مديرهللا عبد ايتالمدرسية المجموعة مركززاكور هللا عبد الحاج م.متارودانتماسة-  سوس42

سكن بدون13ابتدائي مديربوعل سيديالمدرسية المجموعة مركزحنبل ابن م.متارودانتماسة-  سوس43

نعم6ابتدائي مديرتابياالمدرسية المجموعة مركزتسالن م.متارودانتماسة-  سوس44

سكن بدون12ابتدائي مديرتندينالمدرسية المجموعة مركزتمغاط م.م تارودانتماسة-  سوس45

نعم11ابتدائي مديرتومليلينالمدرسية المجموعة مركزسينا إبن م.متارودانتماسة-  سوس46

سكن بدون15ابتدائي مديرالفيضالمدرسية المجموعة مركزالفرابي م.متارودانتماسة-  سوس47

سكن بدون17ابتدائي مديراداوكماضالمدرسية المجموعة مركزتهال م.متارودانتماسة-  سوس48

سكن بدون16ابتدائي مديراوناينالمدرسية المجموعة مركزأدوز م.متارودانتماسة-  سوس49

نعم19ابتدائي مديرتالكجونتالمدرسية المجموعة مركزالقاديسية م.متارودانتماسة-  سوس50

2/23



 الرقم

الترتيبي
المهمةالجماعة  المؤسسة نوعالمؤسسةالنيابةالجهة

 عدد 

االقسام
السكن 

2016 لسنة  االبتدائي  التعليم مؤسسات بمديري الخاصة الشاغرة المناصب الئحة

نعم21ابتدائي مديرتكوكةالمدرسية المجموعة مركزتكوكة م.متارودانتماسة-  سوس51

صالح غير21ابتدائي مديرتيسراسالمدرسية المجموعة مركزتسدرمت م.متارودانتماسة-  سوس52

سكن بدون12ابتدائي مديرتيسراسالمدرسية المجموعة مركزتازيوكت م.متارودانتماسة-  سوس53

سكن بدون15ابتدائي مديرنتاست تيزيالمدرسية المجموعة مركزنتاست تيزي م.متارودانتماسة-  سوس54

سكن بدون25ابتدائي مديرنتاست تيزيالمدرسية المجموعة مركزتاشفين بن يوسف م.متارودانتماسة-  سوس55

سكن بدون19ابتدائي مديراميلمايسالمدرسية المجموعة مركزتكنزة م.متارودانتماسة-  سوس56

سكن بدون10ابتدائي مديرتالماكانتالمدرسية المجموعة مركزتونيرت م.متارودانتماسة-  سوس57

نعم15ابتدائي مديرتفنوت اهلالمدرسية المجموعة مركزتفنوت م.متارودانتماسة-  سوس58

كإدارة مستعمل13ابتدائي مديراسايسالمدرسية المجموعة مركزالفراهيدي م.متارودانتماسة-  سوس59

سكن بدون13ابتدائي مديراساكيالمدرسية المجموعة مركزنميمون تاركة م.متارودانتماسة-  سوس60

سكن بدون13ابتدائي مديرازرارالمدرسية المجموعة مركزتناراشت م.متارودانتماسة-  سوس61

سكن بدون10ابتدائي مديرازرارالمدرسية المجموعة مركزتنياكورتين م.متارودانتماسة-  سوس62

نعم18ابتدائي مديراكيدىالمدرسية المجموعة مركزبطوطة ابن م.متارودانتماسة-  سوس63

سكن بدون14ابتدائي مديراكيدىالمدرسية المجموعة مركزأزكروز م.متارودانتماسة-  سوس64

نعم17ابتدائي مديراكيدىالمدرسية المجموعة مركزاالنوار م.متارودانتماسة-  سوس65

نعم17ابتدائي مديراحساين سيديالمدرسية المجموعة مركزالزعفران م.متارودانتماسة-  سوس66

سكن بدون6ابتدائي مديرتاويالتالمدرسية المجموعة مركزتازولت م.متارودانتماسة-  سوس67

سكن بدون14ابتدائي مديرتاويالتالمدرسية المجموعة مركزأعرابن م.متارودانتماسة-  سوس68

سكن بدون15ابتدائي مديرتسوسفىالمدرسية المجموعة مركزتاركت م.متارودانتماسة-  سوس69

نعم10ابتدائي مديرتزكزاوينالمدرسية المجموعة مركزإحلوشن م.متارودانتماسة-  سوس70

نعم12ابتدائي مديرتبقالالمدرسية المجموعة مركزالمريني عنان ابي م.متارودانتماسة-  سوس71

كإدارة مستعمل21ابتدائي مديرهللا عبد او احمد سيديالمدرسية المجموعة مركزأكلكال م.متارودانتماسة-  سوس72

سكن بدون24ابتدائي مديرالطاهر سيدي زاويةالمدرسية المجموعة مركزالبعارير م.متارودانتماسة-  سوس73

نعم18ابتدائي مديروابلي ايتالمدرسية المجموعة مركزوابلي ايتطاطاماسة-  سوس74

صالح غير16ابتدائي مديرمبارك بن هللا عبد سيدي قصبةالمدرسية المجموعة مركزمبارك بن هللا عبد سيدي م/مطاطاماسة-  سوس75
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سكن بدون12ابتدائي مديراتليتالمدرسية المجموعة مركزامتزكينطاطاماسة-  سوس82

نعم15ابتدائي مديراتليتالمدرسية المجموعة مركزتليتطاطاماسة-  سوس83

نعم13ابتدائي مديراديسالمدرسية المجموعة مركزالواحاتطاطاماسة-  سوس84

نعم13ابتدائي مديراسافنالمدرسية المجموعة مركزتيزاطاطاماسة-  سوس85

نعم9ابتدائي مديرتكزميرتالمدرسية المجموعة مركزاميتكطاطاماسة-  سوس86

صالح غير7ابتدائي مديرتزغتالمدرسية المجموعة مركزتزكيطاطاماسة-  سوس87

نعم11ابتدائي مديرتزغتالمدرسية المجموعة مركزانكارف انتلىطاطاماسة-  سوس88

صالح غير8ابتدائي مديرتزغتالمدرسية المجموعة مركزهارون ايتطاطاماسة-  سوس89

نعم11ابتدائي مديراغير افالالمدرسية المجموعة مركزاغير افال مركزية الحضيكي م.متيزنيتماسة-  سوس90

نعم9ابتدائي مديروافقا ايتالمدرسية المجموعة مركزوافقا ايت مركزية السوسي المختار م.متيزنيتماسة-  سوس91

نعم6ابتدائي مديراحمد ايت اربعاءالمدرسية المجموعة مركزتاغزوت مركزية باحنيني احمد م.متيزنيتماسة-  سوس92

نعم8ابتدائي مديرتيزغرانالمدرسية المجموعة مركزاداوسمالل مركزية ياسين ابن هللا عبد م.متيزنيتماسة-  سوس93

سكن بدون6ابتدائي مديراسفن ايتالمدرسية المجموعة مركزتيزكي مركزية سالم محمد م.متيزنيتماسة-  سوس94

سكن بدون20ابتدائي مديرابادوالمدرسية المجموعة مركزالموالحوزآسفي-  مراكش95

سكن بدون29ابتدائي مديرازيد ايت حكيم ايتالمدرسية المجموعة مركزازيزل- السوسي المختار م مالحوزآسفي-  مراكش96

سكن بدون11ابتدائي مديراكرفروانالمدرسية المجموعة مركزاكروكاالحوزآسفي-  مراكش97

سكن بدون11ابتدائي مديرمسفيوة تيدليالمدرسية المجموعة مركزالتحتانية تيزيالحوزآسفي-  مراكش98

سكن بدون10ابتدائي مديرتغدوينالمدرسية المجموعة مركزعشا ايتالحوزآسفي-  مراكش99

كإدارة مستعمل22ابتدائي مديرتغدوينالمدرسية المجموعة مركزتلزينالحوزآسفي-  مراكش100
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نعم12ابتدائي مديراسنيالمدرسية المجموعة مركزواوسفتالحوزآسفي-  مراكش112

سكن بدون17ابتدائي مديراغيلالمدرسية المجموعة مركزاسلونالحوزآسفي-  مراكش113

نعم12ابتدائي مديراغيلالمدرسية المجموعة مركزاغيلالحوزآسفي-  مراكش114

سكن بدون13ابتدائي مديراجوكاكالمدرسية المجموعة مركزاجوكاكالحوزآسفي-  مراكش115

سكن بدون8ابتدائي مديرامكدالالمدرسية المجموعة مركزتاوريرت مركزية  الحوزآسفي-  مراكش116

سكن بدون12ابتدائي مديرامكدالالمدرسية المجموعة مركزامسالن مركزية الحوزآسفي-  مراكش117

نعم20ابتدائي مديرنيعقوب ثالثالمدرسية المجموعة مركزالموحدي المنصورالحوزآسفي-  مراكش118

سكن بدون16ابتدائي مديرفاطمة ستيالمدرسية المجموعة مركزاولماسالحوزآسفي-  مراكش119

صالح غير26ابتدائي مديراهديلالمدرسية المجموعة مركزالحكاتشيشاوةآسفي-  مراكش120

كإدارة مستعمل13ابتدائي مديراهديلالمدرسية المجموعة مركزالزاويةشيشاوةآسفي-  مراكش121

نعم11ابتدائي مديرمومنة اوالدالمدرسية المجموعة مركزمومنة اوالدشيشاوةآسفي-  مراكش122

كإدارة مستعمل7ابتدائي مديرمومنة اوالدالمدرسية المجموعة مركزالصفيةشيشاوةآسفي-  مراكش123

نعم5ابتدائي مديرمومنة اوالدالمدرسية المجموعة مركزالدميسات شيشاوةآسفي-  مراكش124

سكن بدون4ابتدائي مديرمومنة اوالدالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الحاج اوالدشيشاوةآسفي-  مراكش125
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سكن بدون11ابتدائي مديرمومنة اوالدالمدرسية المجموعة مركزمبارك هللا عبد اوالدشيشاوةآسفي-  مراكش126

سكن بدون9ابتدائي مديرالمختار سيديالمدرسية المجموعة مركزلكواياتشيشاوةآسفي-  مراكش127

كإدارة مستعمل14ابتدائي مديرايسن افالالمدرسية المجموعة مركزعال أيتشيشاوةآسفي-  مراكش128

نعم14ابتدائي مديرايسن افالالمدرسية المجموعة مركزبويزغرانشيشاوةآسفي-  مراكش129

صالح غير7ابتدائي مديرارحالنالمدرسية المجموعة مركزروهالةشيشاوةآسفي-  مراكش130

نعم11ابتدائي مديرعزيزة لالالمدرسية المجموعة مركزموسى أيتشيشاوةآسفي-  مراكش131

نعم11ابتدائي مديرعزيزة لالالمدرسية المجموعة مركزتمزكورتشيشاوةآسفي-  مراكش132

نعم9ابتدائي مديرعزيزة لالالمدرسية المجموعة مركزمحند  ايتشيشاوةآسفي-  مراكش133

سكن بدون13ابتدائي مديرعزيزة لالالمدرسية المجموعة مركزتنسماختشيشاوةآسفي-  مراكش134

صالح غير14ابتدائي مديرنفيفةالمدرسية المجموعة مركزاجديدةشيشاوةآسفي-  مراكش135

صالح غير6ابتدائي مديرالبور وادالمدرسية المجموعة مركزالمركزية تالمستشيشاوةآسفي-  مراكش136

نعم6ابتدائي مديرالبور وادالمدرسية المجموعة مركزتبتشيشاوةآسفي-  مراكش137

صالح غير14ابتدائي مديرغانم سيديالمدرسية المجموعة مركزاماسينشيشاوةآسفي-  مراكش138

نعم5ابتدائي مديرتمزكدوينالمدرسية المجموعة مركزشعيب  ايتشيشاوةآسفي-  مراكش139

سكن بدون6ابتدائي مديرتمزكدوينالمدرسية المجموعة مركزخطاب ايتشيشاوةآسفي-  مراكش140

كإدارة مستعمل7ابتدائي مديرتمزكدوينالمدرسية المجموعة مركزواعراب أيتشيشاوةآسفي-  مراكش141

سكن بدون13ابتدائي مديرتمزكدوينالمدرسية المجموعة مركزإماللنشيشاوةآسفي-  مراكش142

نعم13ابتدائي مديراداسيلالمدرسية المجموعة مركزأسايسشيشاوةآسفي-  مراكش143

صالح غير15ابتدائي مديرادويرانالمدرسية المجموعة مركزازنادةشيشاوةآسفي-  مراكش144

سكن بدون22ابتدائي مديرامندونيتالمدرسية المجموعة مركزتنامرتشيشاوةآسفي-  مراكش145

سكن بدون18ابتدائي مديرامندونيتالمدرسية المجموعة مركزتزكيشيشاوةآسفي-  مراكش146

نعم10ابتدائي مديرامندونيتالمدرسية المجموعة مركزتونغاستشيشاوةآسفي-  مراكش147

سكن بدون6ابتدائي مديرمجاطالمدرسية المجموعة مركزلمعيصرةشيشاوةآسفي-  مراكش148

سكن بدون14ابتدائي مديرمجاطالمدرسية المجموعة مركزالدكالي بنشيشاوةآسفي-  مراكش149

كإدارة مستعمل13ابتدائي مديرامزوضةالمدرسية المجموعة مركزأفنسا  زاويةشيشاوةآسفي-  مراكش150
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سكن بدون8ابتدائي مديرالنحلية الزاويةالمدرسية المجموعة مركزالوجدانشيشاوةآسفي-  مراكش151

سكن بدون21ابتدائي مديرالنحلية الزاويةالمدرسية المجموعة مركزالنبوغشيشاوةآسفي-  مراكش152

سكن بدون10ابتدائي مديربوابوضالمدرسية المجموعة مركزأفتاسشيشاوةآسفي-  مراكش153

كإدارة مستعمل12ابتدائي مديربوابوضالمدرسية المجموعة مركزتكموتشيشاوةآسفي-  مراكش154

سكن بدون16ابتدائي مديرامدالن بوابوضالمدرسية المجموعة مركزأنزمرشيشاوةآسفي-  مراكش155

صالح غير12ابتدائي مديرامدالن بوابوضالمدرسية المجموعة مركزتكنكمتشيشاوةآسفي-  مراكش156

سكن بدون13ابتدائي مديراشمرارنالمدرسية المجموعة مركزالرباطشيشاوةآسفي-  مراكش157

صالح غير5ابتدائي مديراشمرارنالمدرسية المجموعة مركزاشمرارن ثالثشيشاوةآسفي-  مراكش158

نعم10ابتدائي مديركوزمتالمدرسية المجموعة مركزكوزمتشيشاوةآسفي-  مراكش159

نعم14ابتدائي مديرالمومن عبد سيديالمدرسية المجموعة مركزالمومن عبد سيديشيشاوةآسفي-  مراكش160

سكن بدون9ابتدائي مديرتاولوكلتالمدرسية المجموعة مركزبوامساشيشاوةآسفي-  مراكش161

سكن بدون11ابتدائي مديرتمليلتالمدرسية المجموعة مركزأمكضرانشيشاوةآسفي-  مراكش162

صالح غير22ابتدائي مديرالهيادنةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية لقدادرةالسراغنة قلعةآسفي-  مراكش163

سكن بدون22ابتدائي مديرتمنارالمدرسية المجموعة مركزأركان. م.م     الصويرةآسفي-  مراكش164

نعم12ابتدائي مديرتمنارمستقلة مدرسةسعيد سيدي مدرسةالصويرةآسفي-  مراكش165

سكن بدون15ابتدائي مديرالمواريدالمدرسية المجموعة مركزالزاع بئر م مالصويرةآسفي-  مراكش166

سكن بدون14ابتدائي مديراوناغةالمدرسية المجموعة مركزأبارو م مالصويرةآسفي-  مراكش167

سكن بدون14ابتدائي مديربولعالم سيديالمدرسية المجموعة مركزالريح فج م مالصويرةآسفي-  مراكش168

نعم22ابتدائي مديربولعالم سيديالمدرسية المجموعة مركزبولعالم سيدي م مالصويرةآسفي-  مراكش169

سكن بدون18ابتدائي مديرلعروسي  سيديالمدرسية المجموعة مركزسكياط  م مالصويرةآسفي-  مراكش170

سكن بدون15ابتدائي مديراومرزوق امحمد سيديالمدرسية المجموعة مركزلبدارنا. م.مالصويرةآسفي-  مراكش171

سكن بدون22ابتدائي مديرتفتاشتالمدرسية المجموعة مركزتفتاشت. م.مالصويرةآسفي-  مراكش172

سكن بدون18ابتدائي مديرتكاطالمدرسية المجموعة مركزتكاط خميس م مالصويرةآسفي-  مراكش173

صالح غير13ابتدائي مديراحميدة ابن زاويةالمدرسية المجموعة مركزحميدة بن زاوية م مالصويرةآسفي-  مراكش174

صالح غير18ابتدائي مديرادغاسالمدرسية المجموعة مركزأدغاس. م.مالصويرةآسفي-  مراكش175
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سكن بدون13ابتدائي مديراسايسالمدرسية المجموعة مركزتكولت م م الصويرةآسفي-  مراكش176

سكن بدون25ابتدائي مديربيزضاضالمدرسية المجموعة مركزتهلوانت. م.مالصويرةآسفي-  مراكش177

سكن بدون18ابتدائي مديربوزمورالمدرسية المجموعة مركزبوزمورالصويرةآسفي-  مراكش178

نعم16ابتدائي مديربوزمورالمدرسية المجموعة مركزياسين بن هللا عبد. م.مالصويرةآسفي-  مراكش179

سكن بدون21ابتدائي مديرالزاويتالمدرسية المجموعة مركزاسوقين زاوية م مالصويرةآسفي-  مراكش180

سكن بدون13ابتدائي مديراوكلول ايداالمدرسية المجموعة مركزادشفي  م.مالصويرةآسفي-  مراكش181

سكن بدون12ابتدائي مديروكازو اايداالمدرسية المجموعة مركززياد بن طارق. م.مالصويرةآسفي-  مراكش182

نعم11ابتدائي مديرامكرادالمدرسية المجموعة مركزالظهر م.مالصويرةآسفي-  مراكش183

سكن بدون12ابتدائي مديرالسايح احمد سيديالمدرسية المجموعة مركزعمرو سيديالصويرةآسفي-  مراكش184

سكن بدون14ابتدائي مديرالجزولي سيديالمدرسية المجموعة مركزالجازولي سيدي. م.مالصويرةآسفي-  مراكش185

صالح غير11ابتدائي مديرغانم سيديالمدرسية المجموعة مركزعلي بن الحسن.م.مالصويرةآسفي-  مراكش186

سكن بدون9ابتدائي مديرتافضناالمدرسية المجموعة مركزتفضنا. م.مالصويرةآسفي-  مراكش187

نعم7ابتدائي مديرتاكوشتالمدرسية المجموعة مركزالسعديين. م مالصويرةآسفي-  مراكش188

سكن بدون10ابتدائي مديرتاركانتالمدرسية المجموعة مركزالموحدين. م.مالصويرةآسفي-  مراكش189

سكن بدون23ابتدائي مديرتاركانتالمدرسية المجموعة مركزتركانت.م.م     الصويرةآسفي-  مراكش190

سكن بدون25ابتدائي مديرلمراسلةالمدرسية المجموعة مركزالرزوكاتاسفيآسفي-  مراكش191

سكن بدون23ابتدائي مديرالجعافرةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية لمتاكيلالرحامنةآسفي-  مراكش192

سكن بدون28ابتدائي مديرهللا عبد سيديالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الواسطي دارالرحامنةآسفي-  مراكش193

سكن بدون9ابتدائي مديرالحدرة سكورةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الحصارة هللا عبد اوالدالرحامنةآسفي-  مراكش194

سكن بدون13ابتدائي مديرالحدرة سكورةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الظهورالرحامنةآسفي-  مراكش195

سكن بدون13ابتدائي مديرغانم سيديالمدرسية المجموعة مركزالمركزية لغشاواتالرحامنةآسفي-  مراكش196

سكن بدون14ابتدائي مديرمنصور سيديالمدرسية المجموعة مركزالمركزية السالمي اوالدالرحامنةآسفي-  مراكش197

سكن بدون12ابتدائي مديرمنصور سيديالمدرسية المجموعة مركزالمركزية منصور اوالدالرحامنةآسفي-  مراكش198

نعم13ابتدائي مديرالرحامنة صخورالمدرسية المجموعة مركزالمركزية لقليعةالرحامنةآسفي-  مراكش199

نعم12ابتدائي مديرالرحامنة صخورمستقلة مدرسةالصخور مدرسةالرحامنةآسفي-  مراكش200
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سكن بدون11ابتدائي مديرلبراحلة علي سيديالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الحجاج المرابطينالرحامنةآسفي-  مراكش201

صالح غير9ابتدائي مديرحمري حسون اوالدالمدرسية المجموعة مركزالمركزية كروم سيديالرحامنةآسفي-  مراكش202

سكن بدون12ابتدائي مديرلبريكيينالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الحاج اوالدالرحامنةآسفي-  مراكش203

صالح غير11ابتدائي مديرلبريكيينالمدرسية المجموعة مركزالمركزية موسى با اوالدالرحامنةآسفي-  مراكش204

نعم24ابتدائي مديربوشانالمدرسية المجموعة مركزالمركزية بوشانالرحامنةآسفي-  مراكش205

سكن بدون11ابتدائي مديرالطالب ايتالمدرسية المجموعة مركزالمركزية قية الشر تادلةالرحامنةآسفي-  مراكش206

صالح غير16ابتدائي مديرالطالب ايتالمدرسية المجموعة مركزالمركزية البارد الماءالرحامنةآسفي-  مراكش207

سكن بدون10ابتدائي مديرالطالب ايتالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الحوزيةالرحامنةآسفي-  مراكش208

نعم18ابتدائي مديرالطالب ايتالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الطرشالرحامنةآسفي-  مراكش209

نعم20ابتدائي مديرلمحرةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية لمحرةالرحامنةآسفي-  مراكش210

نعم15ابتدائي مديراملول اوالدالمدرسية المجموعة مركزالمركزية بنعنو اوالدالرحامنةآسفي-  مراكش211

سكن بدون23ابتدائي مديرعكرمةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية عكرمةالرحامنةآسفي-  مراكش212

سكن بدون15ابتدائي مديرالرحامنة عين راسالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الزعرية اوالدالرحامنةآسفي-  مراكش213

سكن بدون17ابتدائي مديربويه اجنانالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الجوالناليوسفيةآسفي-  مراكش214

سكن بدون22ابتدائي مديربويه اجنانالمدرسية المجموعة مركز المركزية بوعنتر اوالداليوسفيةآسفي-  مراكش215

سكن بدون15ابتدائي مديرجذورالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الميداتاليوسفيةآسفي-  مراكش216

نعم3ابتدائي مديرشيكر سيديمستقلة مدرسةأنوالاليوسفيةآسفي-  مراكش217

سكن بدون22ابتدائي مديرايغودالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الكعدةاليوسفيةآسفي-  مراكش218

سكن بدون24ابتدائي مديرالعين راسالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الكعاعمةاليوسفيةآسفي-  مراكش219

صالح غير21ابتدائي مديرالعين راسالمدرسية المجموعة مركزالمركزية معاشو اوالداليوسفيةآسفي-  مراكش220

سكن بدون16ابتدائي مديراطياميمالمدرسية المجموعة مركزالمركزية الطياميماليوسفيةآسفي-  مراكش221

سكن بدون18ابتدائي مديرلخوالقةالمدرسية المجموعة مركزالمركزية اللويحاتاليوسفيةآسفي-  مراكش222

نعم12ابتدائي مديربوعرفةمستقلة مدرسةالزالقةفيكيكالشرق223

سكن بدون6ابتدائي مديربوعرفةمستقلة مدرسةزايد الشيخفيكيكالشرق224

نعم6ابتدائي مديرفجيجمستقلة مدرسةأحدفيكيكالشرق225

9/23



 الرقم

الترتيبي
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سكن بدون6ابتدائي مديرالشواطر عينالمدرسية المجموعة مركزالذهب واديفيكيكالشرق226

سكن بدون26ابتدائي مديربوشاونالمدرسية المجموعة مركزاإلدريسي الخيل غراسفيكيكالشرق227

سكن بدون17ابتدائي مديربومريمالمدرسية المجموعة مركزالعليا المريجةفيكيكالشرق228

سكن بدون18ابتدائي مديرمعتركةالمدرسية المجموعة مركزالسدرة عكلةفيكيكالشرق229

سكن بدون12ابتدائي مديرمطهر بني عينمستقلة مدرسةالمتنبيجرادةالشرق230

سكن بدون12ابتدائي مديرمطهر بني عينمستقلة مدرسةالزياني حيجرادةالشرق231

سكن بدون22ابتدائي مديرمريجةجماعاتية مؤسسة جماعاتية مدرسة- المركز مارس 3 م/مجرادةالشرق232

سكن بدون12ابتدائي مديرازغنغانالمدرسية المجموعة مركزمحمد مواليالناضورالشرق233

محتل13ابتدائي مديرازغنغانمستقلة مدرسةالصديق بكر ابوالناضورالشرق234

سكن بدون24ابتدائي مديرانصار بنيالمدرسية المجموعة مركزتسمغينالناضورالشرق235

سكن بدون12ابتدائي مديرايعزاننالمدرسية المجموعة مركزاوحبصة اعمر اوالدالناضورالشرق236

سكن بدون13ابتدائي مديرشيكر بنيالمدرسية المجموعة مركزتيزةالناضورالشرق237

سكن بدون22ابتدائي مديرشيكر بنيالمدرسية المجموعة مركزالحد سوقالناضورالشرق238

سكن بدون12ابتدائي مديرلوطا سيدال بنيالمدرسية المجموعة مركزالحمامالناضورالشرق239

سكن بدون26ابتدائي مديرتيزطوطينالمدرسية المجموعة مركزأقويرالناضورالشرق240

نعم18ابتدائي مديرتاوريرتمستقلة مدرسةاالملتاوريرتالشرق241

سكن بدون9ابتدائي مديرامحمد اوالدالمدرسية المجموعة مركزبوضامك اوالدتاوريرتالشرق242

سكن بدون10ابتدائي مديرامحمد اوالدجماعاتية مؤسسةالعاطفتاوريرتالشرق243

سكن بدون14ابتدائي مديربلقاسم علي سيديالمدرسية المجموعة مركزلكرانزةتاوريرتالشرق244

سكن بدون23ابتدائي مديربلقاسم علي سيديالمدرسية المجموعة مركزتنزارتتاوريرتالشرق245

صالح غير14ابتدائي مديرحمادي مشرعالمدرسية المجموعة مركزالصديق بكر أبوتاوريرتالشرق246

نعم14ابتدائي مديرتنشرفيجماعاتية مؤسسةتنشرفي الجماعاتية المدرسةتاوريرتالشرق247

سكن بدون9ابتدائي مديرزا واد اهلالمدرسية المجموعة مركزيشبل بنيتاوريرتالشرق248

سكن بدون16ابتدائي مديرزا واد اهلالمدرسية المجموعة مركزكوالل بنيتاوريرتالشرق249

سكن بدون21ابتدائي مديركطيطيرالمدرسية المجموعة مركزسليمان اوالدتاوريرتالشرق250
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نعم15ابتدائي مديركطيطيرالمدرسية المجموعة مركزشافي سيديتاوريرتالشرق251

سكن بدون14ابتدائي مديرالطيب بنيمستقلة مدرسةالجديد العهد. مالدريوشالشرق252

سكن بدون12ابتدائي مديرميضارمستقلة مدرسةالجديدة ميضار. مالدريوشالشرق253

سكن بدون16ابتدائي مديرتليليتالمدرسية المجموعة مركزانوال م.مالدريوشالشرق254

سكن بدون12ابتدائي مديرامهاجرالمدرسية المجموعة مركزلعسارة م/مالدريوشالشرق255

سكن بدون12ابتدائي مديرافرنيالمدرسية المجموعة مركزالوليد ابن خالد م مالدريوشالشرق256

سكن بدون11ابتدائي مديرازالفالمدرسية المجموعة مركز  الشفاء عين م.مالدريوشالشرق257

سكن بدون15ابتدائي مديرامغار اوالدالمدرسية المجموعة مركزشعايب سيدي لعزيب م مالدريوشالشرق258

نعم17ابتدائي مديربودينارجماعاتية مؤسسةاجطـي الجماعتية المدرسةالدريوشالشرق259

سكن بدون11ابتدائي مديرتمسمانالمدرسية المجموعة مركزبويعقوب بني م مالدريوشالشرق260

سكن بدون19ابتدائي مديراتروكوتجماعاتية مؤسسةتروكوت الجماعاتية المدرسةالدريوشالشرق261

سكن بدون21ابتدائي مديراتروكوتالمدرسية المجموعة مركزالمعتز ابن م.مالدريوشالشرق262

سكن بدون18ابتدائي مديرلمطالسةالمدرسية المجموعة مركزالمتنبي م مالدريوشالشرق263

سكن بدون10ابتدائي مديرلمطالسةالمدرسية المجموعة مركزلحرارشة م.مالدريوشالشرق264

نعم12ابتدائي مديربوبكر اوالدالمدرسية المجموعة مركزعلي اوالد م.مالدريوشالشرق265

نعم18ابتدائي مديرالصبابالمدرسية المجموعة مركزالمركز الصبابكرسيفالشرق266

اإلنجاز طور في4ابتدائي مديربركينجماعاتية مؤسسةالجماعتية بركين مدرسةكرسيفالشرق267

صالح غير19ابتدائي مديرلمريجةالمدرسية المجموعة مركزالمركز اليعقوبي الحبيب احمدكرسيفالشرق268

نعم15ابتدائي مديرلمريجةالمدرسية المجموعة مركزالمركز احميد اوالدكرسيفالشرق269

سكن بدون14ابتدائي مديرلمريجةالمدرسية المجموعة مركزالكطارةكرسيفالشرق270

نعم15ابتدائي مديرصاكةالمدرسية المجموعة مركزالمركز لفضيل سيديكرسيفالشرق271

صالح غير14ابتدائي مديرتادرتالمدرسية المجموعة مركزالمركز السويهلةكرسيفالشرق272

نعم14ابتدائي مديرمزكيتامالمدرسية المجموعة مركزالمركز بلقاسم سيديكرسيفالشرق273

سكن بدون8ابتدائي مديراحالفالمدرسية المجموعة مركزالمركزية قطارة بئر م/مسليمان بنسطات-  الكبرى البيضاء الدار274

سكن بدون13ابتدائي مديرالحسني الحيمستقلة مدرسةبنين األخطلالحسني الحيسطات-  الكبرى البيضاء الدار275
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سكن بدون31ابتدائي مديرعثمان سيديمستقلة مدرسةالمسجدعثمان سيدي رشيد مواليسطات-  الكبرى البيضاء الدار276

سكن بدون14ابتدائي مديراخديم امحمد سيديالمدرسية المجموعة مركزالغنيدراتالجديدةسطات-  الكبرى البيضاء الدار277

سكن بدون26ابتدائي مديرغانم اوالدالمدرسية المجموعة مركزيوسف بن هللا عبد سيديالجديدةسطات-  الكبرى البيضاء الدار278

سكن بدون26ابتدائي مديرغانم اوالدالمدرسية المجموعة مركزغانم اوالدالجديدةسطات-  الكبرى البيضاء الدار279

سكن بدون19ابتدائي مديرغانم اوالدالمدرسية المجموعة مركزمبارك بن امحمد سيديالجديدةسطات-  الكبرى البيضاء الدار280

سكن بدون23ابتدائي مديرلقواسم زاويةالمدرسية المجموعة مركزبوخنينالجديدةسطات-  الكبرى البيضاء الدار281

نعم30ابتدائي مديربولعوانالمدرسية المجموعة مركزبولعوانالجديدةسطات-  الكبرى البيضاء الدار282

صالح غير19ابتدائي مديرسايس سبتالمدرسية المجموعة مركزالضالي اوالدالجديدةسطات-  الكبرى البيضاء الدار283

سكن بدون12ابتدائي مديربوسكورةمستقلة مدرسةالبخاري اإلمامالنواصرسطات-  الكبرى البيضاء الدار284

سكن بدون6ابتدائي مديرصالح اوالدمستقلة مدرسةاألشعريالنواصرسطات-  الكبرى البيضاء الدار285

سكن بدون6ابتدائي مديرصالح اوالدمستقلة مدرسةالعميد ابنالنواصرسطات-  الكبرى البيضاء الدار286

سكن بدون11ابتدائي مديرمكارطوالمدرسية المجموعة مركزلخلط مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار287

صالح غير14ابتدائي مديرلحالف-  الضربان عينالمدرسية المجموعة مركزلحالف مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار288

سكن بدون19ابتدائي مديرحجاج سيديالمدرسية المجموعة مركزبوزيد اوالد مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار289

صالح غير19ابتدائي مديرالنعناع وادالمدرسية المجموعة مركزالنعناع واد النخيلة مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار290

نعم17ابتدائي مديرمسكورةالمدرسية المجموعة مركزحمو اوالد مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار291

سكن بدون19ابتدائي مديرلقراقرةالمدرسية المجموعة مركزالحرشة مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار292

نعم12ابتدائي مديرخلوك بنيالمدرسية المجموعة مركزسالم اوالد مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار293

صالح غير22ابتدائي مديرخلوك بنيالمدرسية المجموعة مركزخلوك بني لحباشة مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار294

نعم12ابتدائي مديرالخدير احمد سيديالمدرسية المجموعة مركزالعطوشة مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار295

نعم22ابتدائي مديرالشافعي دارالمدرسية المجموعة مركزمسعود سي اوالد مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار296

نعم15ابتدائي مديربالل عينالمدرسية المجموعة مركزالمغارات مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار297

سكن بدون10ابتدائي مديربالل عينالمدرسية المجموعة مركز2فريحة اوالد مركزيةسطاتسطات-  الكبرى البيضاء الدار298

سكن بدون12ابتدائي مديرالكارةمستقلة مدرسةخلدون ابن االبتدائية المدرسةبرشيدسطات-  الكبرى البيضاء الدار299

صالح غير20ابتدائي مديرالسوالممستقلة مدرسةالسوالم حد االبتدائية المدرسةبرشيدسطات-  الكبرى البيضاء الدار300
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سكن بدون24ابتدائي مديرلغنيميينالمدرسية المجموعة مركزالمعاشات مركزيةبرشيدسطات-  الكبرى البيضاء الدار301

صالح غير20ابتدائي مديرمعاشو بنالمدرسية المجموعة مركز1 معاشو بن مركزيةبرشيدسطات-  الكبرى البيضاء الدار302

نعم26ابتدائي مديرزيان اوالدالمدرسية المجموعة مركز1الدروة موالين مركزيةبرشيدسطات-  الكبرى البيضاء الدار303

صالح غير14ابتدائي مديررياحالمدرسية المجموعة مركزشرقاوة مركزيةبرشيدسطات-  الكبرى البيضاء الدار304

نعم23ابتدائي مديربوحيى سي اوالدالمدرسية المجموعة مركزمطرانبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار305

سكن بدون25ابتدائي مديرلعامريةالمدرسية المجموعة مركزالجددبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار306

سكن بدون32ابتدائي مديرهالل بنيالمدرسية المجموعة مركزهالل بنيبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار307

نعم23ابتدائي مديرلعوناتمستقلة مدرسةالعونات مركزيةبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار308

نعم26ابتدائي مديرعمران اوالدالمدرسية المجموعة مركزعمران اوالدبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار309

نعم33ابتدائي مديرالوليديةالمدرسية المجموعة مركزالمستقبلبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار310

سكن بدون20ابتدائي مديرالغربيةالمدرسية المجموعة مركززركبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار311

سكن بدون24ابتدائي مديرالغنادرةالمدرسية المجموعة مركزالغنادرةبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار312

سكن بدون29ابتدائي مديربركيك سانيةالمدرسية المجموعة مركزبركيك سانيةبنور سيديسطات-  الكبرى البيضاء الدار313

سكن بدون32ابتدائي مديرميمونة لالالمدرسية المجموعة مركزالمريجةالقنيطرةالقنيطرة-  سال-  الرباط314

سكن بدون25ابتدائي مديرميمونة لالالمدرسية المجموعة مركزالعنابسةالقنيطرةالقنيطرة-  سال-  الرباط315

سكن بدون15ابتدائي مديرالشوافعالمدرسية المجموعة مركزالشوافعالقنيطرةالقنيطرة-  سال-  الرباط316

سكن بدون13ابتدائي مديرالشوافعالمدرسية المجموعة مركزتدانة حرثالقنيطرةالقنيطرة-  سال-  الرباط317

سكن بدون28ابتدائي مديرالشوافعالمدرسية المجموعة مركزبسام اوالدالقنيطرةالقنيطرة-  سال-  الرباط318

صالح غير42ابتدائي مديرالحاج بوبكر سيديالمدرسية المجموعة مركزالفارسي سلمان م/مالقنيطرةالقنيطرة-  سال-  الرباط319

نعم6ابتدائي مديرايشو ايتالمدرسية المجموعة مركزالداخلةالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط320

سكن بدون13ابتدائي مديربوقشميرالمدرسية المجموعة مركزكراض ايتالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط321

سكن بدون4ابتدائي مديراولماسالمدرسية المجموعة مركزبوغادي حيان سيدي. م. مالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط322

سكن بدون8ابتدائي مديرتيداسالمدرسية المجموعة مركزالحرشة يحيى ايتالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط323

سكن بدون13ابتدائي مديرتيداسالمدرسية المجموعة مركزنونبر 18الخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط324

سكن بدون14ابتدائي مديرالبراشوةالمدرسية المجموعة مركزالهيثم ابنالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط325
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سكن بدون8ابتدائي مديرالزحيلكةالمدرسية المجموعة مركزالمركز لحميرة لعوينةالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط326

صالح غير14ابتدائي مديرلغوالمالمدرسية المجموعة مركزالتوزيعالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط327

سكن بدون15ابتدائي مديرلغوالمالمدرسية المجموعة مركزالعزازبةالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط328

سكن بدون22ابتدائي مديرلغوالمالمدرسية المجموعة مركززايد اوالدالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط329

سكن بدون7ابتدائي مديرلغوالمالمدرسية المجموعة مركزالكدادرةالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط330

سكن بدون15ابتدائي مديرمرشوشالمدرسية المجموعة مركزالصغير حمو ايتالخميساتالقنيطرة-  سال-  الرباط331

سكن بدون15ابتدائي مديرسهولجماعاتية مؤسسةالنصرسالالقنيطرة-  سال-  الرباط332

سكن بدون29ابتدائي مديرالحاضي اعمر سيديالمدرسية المجموعة مركزعبدهللا بن محمدقاسم سيديالقنيطرة-  سال-  الرباط333

سكن بدون17ابتدائي مديرلمرابيحالمدرسية المجموعة مركزالزوايدقاسم سيديالقنيطرة-  سال-  الرباط334

نعم29ابتدائي مديرالكامل سيديالمدرسية المجموعة مركزالخطيب ابنقاسم سيديالقنيطرة-  سال-  الرباط335

نعم28ابتدائي مديرارميالتالمدرسية المجموعة مركزعباد ابن المعتمدقاسم سيديالقنيطرة-  سال-  الرباط336

سكن بدون22ابتدائي مديرالقصيبيةالمدرسية المجموعة مركزالشيبانسليمان سيديالقنيطرة-  سال-  الرباط337

سكن بدون22ابتدائي مديرنلخير اكودىالمدرسية المجموعة مركزاخرخوضن مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني338

سكن بدون18ابتدائي مديرنلخير اكودىالمدرسية المجموعة مركزتمتنا آيت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني339

سكن بدون10ابتدائي مديرعباس ايتالمدرسية المجموعة مركزتيرارينأزياللخنيفرة-  مالل بني340

سكن بدون30ابتدائي مديربواولي آيتالمدرسية المجموعة مركزامزالط آيت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني341

سكن بدون14ابتدائي مديربواولي آيتالمدرسية المجموعة مركزروكلت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني342

نعم22ابتدائي مديرامحمد ايتالمدرسية المجموعة مركزبرنات مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني343

سكن بدون27ابتدائي مديرتبانتالمدرسية المجموعة مركزافران مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني344

نعم20ابتدائي مديرتبانتالمدرسية المجموعة مركزتلسنانت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني345

نعم30ابتدائي مديرتبانتالمدرسية المجموعة مركزتبانت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني346

سكن بدون29ابتدائي مديرنومرصيد تامدةالمدرسية المجموعة مركزتامدة مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني347

سكن بدون25ابتدائي مديراحنصال زاويةالمدرسية المجموعة مركززناتي تغيغيت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني348

سكن بدون12ابتدائي مديراحنصال زاويةالمدرسية المجموعة مركزتيغانمين مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني349

نعم10ابتدائي مديراحنصال زاويةجماعاتية مؤسسةأحنصال زاوية الجماعاتية المدرسةأزياللخنيفرة-  مالل بني350
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نعم10ابتدائي مديراحنصال زاويةجماعاتية مؤسسةعبدي أيت الجماعاتية المدرسةأزياللخنيفرة-  مالل بني351

نعم22ابتدائي مديرحسان بنيالمدرسية المجموعة مركزابراغن مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني352

نعم28ابتدائي مديرماجدن ايتالمدرسية المجموعة مركزأموكز مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني353

سكن بدون18ابتدائي مديرماجدن ايتالمدرسية المجموعة مركزوريد مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني354

سكن بدون26ابتدائي مديراومديس ايتالمدرسية المجموعة مركزتسكنت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني355

سكن بدون15ابتدائي مديراومديس ايتالمدرسية المجموعة مركزتاركا مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني356

سكن بدون18ابتدائي مديراومديس ايتالمدرسية المجموعة مركزاسوال مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني357

سكن بدون22ابتدائي مديرتمليل ايتالمدرسية المجموعة مركزنومديوال تسلنت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني358

سكن بدون18ابتدائي مديرتمليل ايتالمدرسية المجموعة مركزتوفغين مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني359

نعم25ابتدائي مديرواولىالمدرسية المجموعة مركزامالو مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني360

سكن بدون27ابتدائي مديربولخلف سيديالمدرسية المجموعة مركزازالك مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني361

سكن بدون31ابتدائي مديريعقوب سيديالمدرسية المجموعة مركزمنصور آيت مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني362

سكن بدون35ابتدائي مديرتفنيالمدرسية المجموعة مركزالمسا مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني363

نعم12ابتدائي مديرالويدان بينالمدرسية المجموعة مركز نبوعلي أغبالو مركزيةأزياللخنيفرة-  مالل بني364

صالح غير32ابتدائي مديراغبالةالمدرسية المجموعة مركزتازيزاوت مركزيةمالل بنيخنيفرة-  مالل بني365

صالح غير17ابتدائي مديرسعدلي ايتالمدرسية المجموعة مركزعيشة عينخنيفرةخنيفرة-  مالل بني366

سكن بدون9ابتدائي مديراكلموسالمدرسية المجموعة مركزبوخلخالخنيفرةخنيفرة-  مالل بني367

صالح غير22ابتدائي مديرالمين سيديالمدرسية المجموعة مركزبوعباد سيديخنيفرةخنيفرة-  مالل بني368

سكن بدون14ابتدائي مديرازكزا اكلمامالمدرسية المجموعة مركزبوكدجيكخنيفرةخنيفرة-  مالل بني369

نعم9ابتدائي مديررحو ايت سبتجماعاتية مؤسسةاالثنين سوقخنيفرةخنيفرة-  مالل بني370

سكن بدون10ابتدائي مديربوغادي اوالدالمدرسية المجموعة مركزرحو  أوالدخريبكةخنيفرة-  مالل بني371

سكن بدون21ابتدائي مديربوغادي اوالدالمدرسية المجموعة مركزاكحيل اوالدخريبكةخنيفرة-  مالل بني372

نعم26ابتدائي مديرالشريف علي مواليمستقلة مدرسةعفان ابن عثمانالرشيديةتافياللت-  درعة373

نعم18ابتدائي مديرالشريف علي مواليمستقلة مدرسةالشريف علي مواليالرشيديةتافياللت-  درعة374

سكن بدون14ابتدائي مديرسجلماسة امحمد بنيالمدرسية المجموعة مركزالغرفةالرشيديةتافياللت-  درعة375
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سكن بدون12ابتدائي مديرالطاوسالمدرسية المجموعة مركزتيهارينالرشيديةتافياللت-  درعة376

نعم10ابتدائي مديرتلواتالمدرسية المجموعة مركزنوبيان اغيل. م.مورززاتتافياللت-  درعة377

نعم15ابتدائي مديرتلواتالمدرسية المجموعة مركزاسكا. م.مورززاتتافياللت-  درعة378

سكن بدون18ابتدائي مديرتلواتالمدرسية المجموعة مركزياسين ابن هللا عبد. م.مورززاتتافياللت-  درعة379

سكن بدون3ابتدائي مديرنوكدال اغرمالمدرسية المجموعة مركزاجلموس. م.مورززاتتافياللت-  درعة380

نعم15ابتدائي مديرسرواالمدرسية المجموعة مركزوغرضة ايت النقب. م.مورززاتتافياللت-  درعة381

سكن بدون7ابتدائي مديروسلساتالمدرسية المجموعة مركزتامزرة. م.م  ورززاتتافياللت-  درعة382

نعم6ابتدائي مديروسلساتجماعاتية مؤسسةلحساين سيدي زاوية الجماعاتية.مورززاتتافياللت-  درعة383

سكن بدون9ابتدائي مديرازناكنالمدرسية المجموعة مركزاكالميم. م.مورززاتتافياللت-  درعة384

نعم15ابتدائي مديرازناكنالمدرسية المجموعة مركزكوركودا. م.مورززاتتافياللت-  درعة385

كإدارة مستعمل38ابتدائي مديرنوالون اميالمدرسية المجموعة مركزامزري. م.مورززاتتافياللت-  درعة386

كإدارة مستعمل19ابتدائي مديرنوالون اميالمدرسية المجموعة مركزعفان نايت اسكا. م.مورززاتتافياللت-  درعة387

نعم14ابتدائي مديرنوالون اميالمدرسية المجموعة مركزعفان ايت. م.مورززاتتافياللت-  درعة388

سكن بدون16ابتدائي مديروالل ايتالمدرسية المجموعة مركزتنومريت م.مزاكورةتافياللت-  درعة389

سكن بدون13ابتدائي مديرالنقوبالمدرسية المجموعة مركزسيت م.مزاكورةتافياللت-  درعة390

سكن بدون21ابتدائي مديرلكراير يحيى اوالدالمدرسية المجموعة مركزعثمان أوالد م.مزاكورةتافياللت-  درعة391

سكن بدون32ابتدائي مديرتغبالتالمدرسية المجموعة مركز تغبالت م.مزاكورةتافياللت-  درعة392

سكن بدون11ابتدائي مديرتازارينالمدرسية المجموعة مركزلوكمان م.مزاكورةتافياللت-  درعة393

نعم14ابتدائي مديرابليدةالمدرسية المجموعة مركز بوازار م.م   زاكورةتافياللت-  درعة394

سكن بدون10ابتدائي مديركتاوةالمدرسية المجموعة مركزمييرد م.مزاكورةتافياللت-  درعة395

نعم34ابتدائي مديرتنزولينالمدرسية المجموعة مركزتنزولين رباط م.مزاكورةتافياللت-  درعة396

سكن بدون16ابتدائي مديرتنزولينالمدرسية المجموعة مركزأيوب اوالد م.مزاكورةتافياللت-  درعة397

سكن بدون13ابتدائي مديريحيى ايتالمدرسية المجموعة مركزميشلفنميدلتتافياللت-  درعة398

سكن بدون15ابتدائي مديربوازموالمدرسية المجموعة مركزملول اسيف م/م-  بوزموميدلتتافياللت-  درعة399

سكن بدون19ابتدائي مديربوازموالمدرسية المجموعة مركزالمغوميدلتتافياللت-  درعة400
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نعم9ابتدائي مديراوترباتالمدرسية المجموعة مركزالصغير او يحيى ايتميدلتتافياللت-  درعة401

سكن بدون9ابتدائي مديرنغشو تيزيالمدرسية المجموعة مركزبوتخبايميدلتتافياللت-  درعة402

اإلنجاز طور في18ابتدائي مديربوميةمستقلة مدرسةامكيل ايتميدلتتافياللت-  درعة403

سكن بدون13ابتدائي مديراغبالوالمدرسية المجموعة مركزوحقي واحي ايتميدلتتافياللت-  درعة404

سكن بدون12ابتدائي مديراغبالوالمدرسية المجموعة مركزموكديدميدلتتافياللت-  درعة405

نعم16ابتدائي مديرزايدةالمدرسية المجموعة مركزمولي ايتميدلتتافياللت-  درعة406

سكن بدون14ابتدائي مديرانمزيالمدرسية المجموعة مركزانمزيميدلتتافياللت-  درعة407

سكن بدون13ابتدائي مديرانمزيالمدرسية المجموعة مركزانفكوميدلتتافياللت-  درعة408

نعم14ابتدائي مديرتونفيتالمدرسية المجموعة مركزلهري ايتميدلتتافياللت-  درعة409

نعم12ابتدائي مديرتونفيتمستقلة مدرسةمحمد بن اوكريرانميدلتتافياللت-  درعة410

سكن بدون20ابتدائي مديراالشرقية السهل سدرات ايتالمدرسية المجموعة مركزمولود سيدي ايت  م.متنغيرتافياللت-  درعة411

سكن بدون21ابتدائي مديرنومكون اغيلالمدرسية المجموعة مركزاكوتيتنغيرتافياللت-  درعة412

سكن بدون14ابتدائي مديرنومكون اغيلالمدرسية المجموعة مركززكري ايتتنغيرتافياللت-  درعة413

سكن بدون19ابتدائي مديرنومكون اغيلالمدرسية المجموعة مركزتومرت ايت م.متنغيرتافياللت-  درعة414

سكن بدون24ابتدائي مديرنومكون اغيلالمدرسية المجموعة مركزاوزيغمتتنغيرتافياللت-  درعة415

سكن بدون12ابتدائي مديراكنيونالمدرسية المجموعة مركزتزالفت م.متنغيرتافياللت-  درعة416

سكن بدون10ابتدائي مديراكنيونالمدرسية المجموعة مركزتولوالوالت م.متنغيرتافياللت-  درعة417

سكن بدون14ابتدائي مديراكنيونالمدرسية المجموعة مركزإغنسلن م.متنغيرتافياللت-  درعة418

سكن بدون7ابتدائي مديراكنيونالمدرسية المجموعة مركززاكر م.متنغيرتافياللت-  درعة419

نعم18ابتدائي مديرامسمريرالمدرسية المجموعة مركزامسمريرتنغيرتافياللت-  درعة420

نعم29ابتدائي مديرتلميالمدرسية المجموعة مركزويكو علي ايت م.متنغيرتافياللت-  درعة421

نعم12ابتدائي مديرتلميالمدرسية المجموعة مركزواعتيق ايت م.متنغيرتافياللت-  درعة422

سكن بدون13ابتدائي مديرتلميالمدرسية المجموعة مركزبودجام م.متنغيرتافياللت-  درعة423

نعم18ابتدائي مديرعطى نايت تغزوتالمدرسية المجموعة مركزتدفالت م.متنغيرتافياللت-  درعة424

سكن بدون6ابتدائي مديرمصيسيالمدرسية المجموعة مركزازاك م.متنغيرتافياللت-  درعة425
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سكن بدون7ابتدائي مديرالنيفالمدرسية المجموعة مركزميماريغن م.متنغيرتافياللت-  درعة426

نعم12ابتدائي مديرالنيفالمدرسية المجموعة مركز2 صغرو م.متنغيرتافياللت-  درعة427

نعم20ابتدائي مديرالنيفالمدرسية المجموعة مركزأمسعد م.متنغيرتافياللت-  درعة428

نعم18ابتدائي مديرهاني ايتالمدرسية المجموعة مركزتامتتوشت م.متنغيرتافياللت-  درعة429

نعم15ابتدائي مديرهاني ايتالمدرسية المجموعة مركزالبيهقي م.متنغيرتافياللت-  درعة430

نعم20ابتدائي مديراسولالمدرسية المجموعة مركزبادو  م.متنغيرتافياللت-  درعة431

نعم8ابتدائي مديراسولالمدرسية المجموعة مركزاكوراي م.متنغيرتافياللت-  درعة432

نعم6ابتدائي مديرمرموشة إيموزارمستقلة مدرسةالقدسبولمانمكناس-  فاس433

نعم13ابتدائي مديرالحاج اوطاطمستقلة مدرسةالوسطى ملويةبولمانمكناس-  فاس434

سكن بدون10ابتدائي مديربازة ايتالمدرسية المجموعة مركزايمان ايتبولمانمكناس-  فاس435

سكن بدون15ابتدائي مديرالمرسالمدرسية المجموعة مركزاجنيبة امبولمانمكناس-  فاس436

سكن بدون20ابتدائي مديرانجيلالمدرسية المجموعة مركزاختارن انجيلبولمانمكناس-  فاس437

نعم21ابتدائي مديركيكوالمدرسية المجموعة مركزالمركز كيكوبولمانمكناس-  فاس438

نعم10ابتدائي مديرسرغينةالمدرسية المجموعة مركزبنموسى ايتبولمانمكناس-  فاس439

سكن بدون15ابتدائي مديرالعرجانالمدرسية المجموعة مركزتاسةبولمانمكناس-  فاس440

سكن بدون12ابتدائي مديرافريطيسةالمدرسية المجموعة مركزالسخونةبولمانمكناس-  فاس441

كمطعم مستعمل15ابتدائي مديراللوح عينالمدرسية المجموعة مركزتابرغازيتافرانمكناس-  فاس442

نعم18ابتدائي مديريفرن وادالمدرسية المجموعة مركزأمغاس بلخير سيديافرانمكناس-  فاس443

كإدارة مستعمل11ابتدائي مديريفرن وادجماعاتية مؤسسةأكدالافرانمكناس-  فاس444

كإدارة مستعمل9ابتدائي مديرالمخفي سيديالمدرسية المجموعة مركزتاسماكتافرانمكناس-  فاس445

سكن بدون23ابتدائي مديرتيزكيتالمدرسية المجموعة مركزالبرجافرانمكناس-  فاس446

نعم20ابتدائي مديرالخير رباطمستقلة مدرسةهللا عبد بن عاللصفرومكناس-  فاس447

سكن بدون8ابتدائي مديرالحمراء دارالمدرسية المجموعة مركزمرورة بني مركزصفرومكناس-  فاس448

صالح غير24ابتدائي مديرالمخفي سيديالمدرسية المجموعة مركزالـمـخفي سيدي  م/متاوناتمكناس-  فاس449

صالح غير13ابتدائي مديرتبودةالمدرسية المجموعة مركزبياضة عين  م/متاوناتمكناس-  فاس450
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نعم17ابتدائي مديرتبودةالمدرسية المجموعة مركزالبابة  م/متاوناتمكناس-  فاس451

نعم15ابتدائي مديرتافرانتالمدرسية المجموعة مركز الوحدة م/متاوناتمكناس-  فاس452

صالح غير25ابتدائي مديرتمزكانةالمدرسية المجموعة مركزالفريشة  م/متاوناتمكناس-  فاس453

سكن بدون28ابتدائي مديرتمزكانةالمدرسية المجموعة مركزقاسم بني قلعة  م/متاوناتمكناس-  فاس454

سكن بدون24ابتدائي مديرالغوازيالمدرسية المجموعة مركزالرصمة  م/متاوناتمكناس-  فاس455

سكن بدون19ابتدائي مديراجبابرةالمدرسية المجموعة مركزبلكعاب اوالد م/متاوناتمكناس-  فاس456

صالح غير28ابتدائي مديراجبابرةالمدرسية المجموعة مركزالبطيمية  م/متاوناتمكناس-  فاس457

نعم19ابتدائي مديرالعابد سيديالمدرسية المجموعة مركزهوارة  م/متاوناتمكناس-  فاس458

نعم15ابتدائي مديروليد بنيالمدرسية المجموعة مركزالقــلعة  م/متاوناتمكناس-  فاس459

نعم12ابتدائي مديربوعادلالمدرسية المجموعة مركزبوعادل  م/متاوناتمكناس-  فاس460

كإدارة مستعمل15ابتدائي مديربوعادلالمدرسية المجموعة مركزجنان عين  م/متاوناتمكناس-  فاس461

نعم20ابتدائي مديربوهودةالمدرسية المجموعة مركزأسمل  م/متاوناتمكناس-  فاس462

صالح غير7ابتدائي مديرتمضيتالمدرسية المجموعة مركز الراضي السالم عبد م/متاوناتمكناس-  فاس463

نعم9ابتدائي مديرتمضيتالمدرسية المجموعة مركز تومرت بن المهدي م/متاوناتمكناس-  فاس464

نعم12ابتدائي مديرتمضيتالمدرسية المجموعة مركزالخطاب بن عمر م/متاوناتمكناس-  فاس465

نعم28ابتدائي مديربوعروسالمدرسية المجموعة مركزعلي اوالد  م/متاوناتمكناس-  فاس466

نعم34ابتدائي مديرمساسةالمدرسية المجموعة مركزمساسة  م/متاوناتمكناس-  فاس467

نعم33ابتدائي مديرمساسةالمدرسية المجموعة مركزمناخر عين  م/متاوناتمكناس-  فاس468

نعم19ابتدائي مديرلحسن بن امحمد سيديالمدرسية المجموعة مركزكراوة باب  م/متاوناتمكناس-  فاس469

سكن بدون15ابتدائي مديربوردالمدرسية المجموعة مركزالمركز العزيبتازةمكناس-  فاس470

سكن بدون9ابتدائي مديرأجديرالمدرسية المجموعة مركزالمركز إنحناحنتازةمكناس-  فاس471

سكن بدون7ابتدائي مديروسلي تيزيالمدرسية المجموعة مركزالمركز تاغالستتازةمكناس-  فاس472

نعم11ابتدائي مديروسلي تيزيالمدرسية المجموعة مركزالمركز أندوفتازةمكناس-  فاس473

نعم23ابتدائي مديرسغروشن ايتالمدرسية المجموعة مركزالمركز بوزمالنتازةمكناس-  فاس474

سكن بدون8ابتدائي مديرتازارينالمدرسية المجموعة مركزالمركز السوق جامعتازةمكناس-  فاس475
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سكن بدون14ابتدائي مديرالغار كافالمدرسية المجموعة مركزالمركز الزيتونةتازةمكناس-  فاس476

صالح غير14ابتدائي مديرالغار كافالمدرسية المجموعة مركزالمركز الغار كهفتازةمكناس-  فاس477

سكن بدون18ابتدائي مديربرارحةالمدرسية المجموعة مركزالمركز امحمد بنيتازةمكناس-  فاس478

سكن بدون18ابتدائي مديرالشريف اوالدالمدرسية المجموعة مركزالمركز العمالتازةمكناس-  فاس479

نعم22ابتدائي مديرالفوقي الربعالمدرسية المجموعة مركزالمركز اللوز ظهرتازةمكناس-  فاس480

نعم25ابتدائي مديراكميل بنيالمدرسية المجموعة مركزجميل بنيالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة481

سكن بدون21ابتدائي مديرمكصولين جميل بنيالمدرسية المجموعة مركزكلتالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة482

نعم7ابتدائي مديرهللا عبد بنيالمدرسية المجموعة مركزبوجنانالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة483

نعم9ابتدائي مديرحديفة بنيالمدرسية المجموعة مركزتمركالتالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة484

سكن بدون11ابتدائي مديرشقرانالمدرسية المجموعة مركزشقرانالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة485

سكن بدون20ابتدائي مديرامرابطنالمدرسية المجموعة مركز2تماسينتالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة486

نعم9ابتدائي مديرالنكورالمدرسية المجموعة مركزالعليا تزوراختالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة487

سكن بدون7ابتدائي مديرتيفروينالمدرسية المجموعة مركزطاعة ايتالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة488

صالح غير12ابتدائي مديرالقادر عبد سيدي زاويةالمدرسية المجموعة مركزعيسى اغزارالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة489

نعم10ابتدائي مديرالقادر عبد سيدي زاويةجماعاتية مؤسسةالزاوية الجماعاتية مالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة490

سكن بدون11ابتدائي مديرالسواحل الغاية عبدالمدرسية المجموعة مركزاشقارة لعزيبالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة491

سكن بدون8ابتدائي مديرعمارت بنيالمدرسية المجموعة مركزداليةالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة492

سكن بدون8ابتدائي مديرعمارت بنيالمدرسية المجموعة مركزاسمارالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة493

سكن بدون7ابتدائي مديرعمارت بنيالمدرسية المجموعة مركزاحمد اغيلالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة494

سكن بدون26ابتدائي مديرابشير بنيالمدرسية المجموعة مركزبشير بنيالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة495

صالح غير14ابتدائي مديربونصار بنيالمدرسية المجموعة مركزالقناطر زاويةالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة496

نعم14ابتدائي مديربونصار بنيالمدرسية المجموعة مركزبونصار بنيالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة497

سكن بدون13ابتدائي مديراساكنالمدرسية المجموعة مركزتالرواقالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة498

نعم9ابتدائي مديركتامةالمدرسية المجموعة مركزازغارالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة499

نعم17ابتدائي مديركتامةالمدرسية المجموعة مركزكتامةالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة500
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نعم17ابتدائي مديرالشريف احمد مواليالمدرسية المجموعة مركزواركالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة501

سكن بدون15ابتدائي مديرتاغزوتالمدرسية المجموعة مركزتغزوتالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة502

سكن بدون11ابتدائي مديرتاغزوتالمدرسية المجموعة مركزيخلف بنيالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة503

سكن بدون12ابتدائي مديرتامساوتالمدرسية المجموعة مركزبرناصالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة504

سكن بدون15ابتدائي مديرتامساوتالمدرسية المجموعة مركزاسولالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة505

سكن بدون26ابتدائي مديرزرقتالمدرسية المجموعة مركزمفتاح مواليالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة506

سكن بدون24ابتدائي مديرزرقتالمدرسية المجموعة مركزورسانالحسيمةالحسيمة-  تطوان-  طنجة507

سكن بدون9ابتدائي مديربرد بابالمدرسية المجموعة مركزمشات_ الراشدي احمد م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة508

نعم18ابتدائي مديربرد بابمستقلة مدرسةتاشفين بن يوسف مدرسةشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة509

صالح غير21ابتدائي مديراونانالمدرسية المجموعة مركزبوسياف_ االدريسي الشريف م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة510

سكن بدون13ابتدائي مديراونانالمدرسية المجموعة مركزاشوكان_ عمران بني م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة511

سكن بدون10ابتدائي مديراونانالمدرسية المجموعة مركزإموكانشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة512

كإدارة مستعمل14ابتدائي مديرتمورتالمدرسية المجموعة مركزلمواصيف_ بوحاجة سيدي م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة513

سكن بدون12ابتدائي مديرمتيوةالمدرسية المجموعة مركزتكموت_ امغوس الهادي م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة514

كإدارة مستعمل15ابتدائي مديرووزكانالمدرسية المجموعة مركزاكرسيف_ المحمدي ادريس م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة515

نعم13ابتدائي مديرووزكانالمدرسية المجموعة مركزنودارت م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة516

سكن بدون18ابتدائي مديررزين بنيالمدرسية المجموعة مركزأزغار_ الدهب وادي م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة517

سكن بدون31ابتدائي مديررزين بنيمستقلة مدرسةالمضيق_ الشريف علي موالي م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة518

سكن بدون10ابتدائي مديررزين بنيالمدرسية المجموعة مركزتمريختشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة519

نعم19ابتدائي مديرسميح بنيالمدرسية المجموعة مركزأمالوك م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة520

سكن بدون29ابتدائي مديرسميح بنيالمدرسية المجموعة مركزصدرات بني م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة521

سكن بدون19ابتدائي مديرالشرقية احمد بنيالمدرسية المجموعة مركز تلوان_  الصحراوي الرحمان عبد م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة522

سكن بدون20ابتدائي مديرالغربية احمد بنيالمدرسية المجموعة مركزتفزة م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة523

صالح غير28ابتدائي مديرالغربية احمد بنيالمدرسية المجموعة مركزسليمان اوالد م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة524

سكن بدون29ابتدائي مديرملحة وادالمدرسية المجموعة مركزعنقود_ البركة محمد م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة525
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سكن بدون16ابتدائي مديرالمنصورةالمدرسية المجموعة مركزلهرى م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة526

نعم23ابتدائي مديرالمنصورةالمدرسية المجموعة مركزالحراش زاوية م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة527

سكن بدون26ابتدائي مديرصالح بنيالمدرسية المجموعة مركزبونتابر_ الفتح م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة528

نعم22ابتدائي مديرفغلوم بنيالمدرسية المجموعة مركزيجل بني م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة529

نعم21ابتدائي مديرفغلوم بنيالمدرسية المجموعة مركزدكالة م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة530

نعم16ابتدائي مديرفيفيالمدرسية المجموعة مركزيرزين بني_ الشريف احمد سيدي م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة531

سكن بدون10ابتدائي مديرمنصور بنيالمدرسية المجموعة مركزالنوار تغزوتشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة532

سكن بدون15ابتدائي مديربوزرة بنيالمدرسية المجموعة مركزإشرحان م/مشفشاونالحسيمة-  تطوان-  طنجة533

سكن بدون17ابتدائي مديرجوامعةالمدرسية المجموعة مركزاجوامعة م/مأنجرة الفحصالحسيمة-  تطوان-  طنجة534

سكن بدون9ابتدائي مديرتغرامتالمدرسية المجموعة مركزالويدان بينأنجرة الفحصالحسيمة-  تطوان-  طنجة535

نعم18ابتدائي مديرملوسةالمدرسية المجموعة مركزالرمانأنجرة الفحصالحسيمة-  تطوان-  طنجة536

نعم10ابتدائي مديربوجديانالمدرسية المجموعة مركزبوصفرة سيدي م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة537

كإدارة مستعمل11ابتدائي مديربوجديانالمدرسية المجموعة مركزالمركز مالك اإلمام م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة538

سكن بدون18ابتدائي مديرالعوامرةالمدرسية المجموعة مركز المركزية نصير بن موسى م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة539

نعم14ابتدائي مديراوشيح اوالدالمدرسية المجموعة مركزالمركزية  الشليحات م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة540

سكن بدون31ابتدائي مديرالسواكنالمدرسية المجموعة مركزالمركزية  السواكن   الذهبي المنصور أحمد م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة541

سكن بدون14ابتدائي مديرالسواكنمستقلة مدرسةاجميل أوالد مدرسة العرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة542

نعم9ابتدائي مديرالقلة سوقالمدرسية المجموعة مركزالمركزية- القلة-  تزروت م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة543

صالح غير20ابتدائي مديرتطفتالمدرسية المجموعة مركزالمركزية مليانة يناير 11 م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة544

كإدارة مستعمل13ابتدائي مديرتطفتالمدرسية المجموعة مركزالمركزية  الوزاري  دار  م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة545

سكن بدون10ابتدائي مديرزوادةالمدرسية المجموعة مركز الفريحيين  م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة546

نعم9ابتدائي مديرعياشةالمدرسية المجموعة مركز المركزية المطلب عبد بن حمزة م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة547

نعم12ابتدائي مديرعروس بنيالمدرسية المجموعة مركز المركزية طــــــــــــــــردان م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة548

سكن بدون15ابتدائي مديركرفط بنيالمدرسية المجموعة مركز المركزية  األول  إدريس  م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة549

سكن بدون12ابتدائي مديركرفط بنيالمدرسية المجموعة مركزالمركزية منصور عين م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة550

22/23



 الرقم

الترتيبي
المهمةالجماعة  المؤسسة نوعالمؤسسةالنيابةالجهة

 عدد 

االقسام
السكن 

2016 لسنة  االبتدائي  التعليم مؤسسات بمديري الخاصة الشاغرة المناصب الئحة

نعم10ابتدائي مديرزعرورةالمدرسية المجموعة مركز  أورموت  م/مالعرائشالحسيمة-  تطوان-  طنجة551

سكن بدون11ابتدائي مديرالقديم سوقالمدرسية المجموعة مركزامرسانتطوانالحسيمة-  تطوان-  طنجة552

سكن بدون11ابتدائي مديرالوادالمدرسية المجموعة مركزالغابةتطوانالحسيمة-  تطوان-  طنجة553

سكن بدون11ابتدائي مديريدر بنيالمدرسية المجموعة مركزعامر تاقةتطوانالحسيمة-  تطوان-  طنجة554

سكن بدون21ابتدائي مديرسعيد بنيالمدرسية المجموعة مركزالرومي ابن م.متطوانالحسيمة-  تطوان-  طنجة555

سكن بدون11ابتدائي مديرامزفرونالمدرسية المجموعة مركز1 المخازن واد م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة556

سكن بدون19ابتدائي مديرامزفرونالمدرسية المجموعة مركزنونبر6 م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة557

صالح غير15ابتدائي مديرونانةالمدرسية المجموعة مركزعبده محمد م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة558

سكن بدون13ابتدائي مديرلمجاعرةالمدرسية المجموعة مركزالوحدة سد م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة559

نعم25ابتدائي مديرازغيرةالمدرسية المجموعة مركزالعزابة م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة560

نعم22ابتدائي مديرازغيرةالمدرسية المجموعة مركزالحناتة نافع بن عقبة م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة561

صالح غير18ابتدائي مديرالشريف احمد سيديالمدرسية المجموعة مركززيدون ابن م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة562

صالح غير12ابتدائي مديرالشريف احمد سيديالمدرسية المجموعة مركزبوزيتون سيدي م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة563

صالح غير17ابتدائي مديربوصبر سيديالمدرسية المجموعة مركزالصوفي سيدي م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة564

صالح غير8ابتدائي مديرابريكشةالمدرسية المجموعة مركزالرهوني الفقيه م/موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة565

كإدارة مستعمل9ابتدائي مديراسجنالمدرسية المجموعة مركزتالةوزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة566

سكن بدون10ابتدائي مديراسجنالمدرسية المجموعة مركزبطوطة بن محمد م/موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة567

صالح غير21ابتدائي مديربوقرة قلعةالمدرسية المجموعة مركزالقري الفقيه م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة568

سكن بدون12ابتدائي مديربوقرة قلعةالمدرسية المجموعة مركزالزاوية م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة569

كإدارة مستعمل12ابتدائي مديرزوميالمدرسية المجموعة مركزتملة م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة570

صالح غير24ابتدائي مديرزوميالمدرسية المجموعة مركزهللا عبد بن محمد م.موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة571

سكن بدون12ابتدائي مديرزوميالمدرسية المجموعة مركزكراينو م موزانالحسيمة-  تطوان-  طنجة572
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