
نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ذكر82أوسرد: إقليموادي الذهب- الداخلة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعلي الحيرش 

نعمأنثى17الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبوشرة الرازي 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج11النواصر: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالنعماني  السعدية 

نعم(ة)متزوج17النواصر: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيايت وعبو لحسن 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج2النواصر: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد خالص 

نعمذكر18النواصر: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد قاسي 

نعمأنثى9برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيوفاء اإلدريسي 

نعم(ة)متزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الغني الصالحي 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج15سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعثمان ساخي 

نعم(ة)متزوج23سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيوالطالب يوسف 

نعم(ة)متزوج8سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيإدريس الرحالي 

(ة)إلتحاق بالزوج14سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالمكاوي حميد 

(ة)إلتحاق بالزوج16سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيامينة الشاطر 

(ة)إلتحاق بالزوج15سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسن الشيبي 

(ة)إلتحاق بالزوج15سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيخديجة تيسير 

(ة)إلتحاق بالزوج23سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيديا العلمي 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج16سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيرشيد بياضي 

نعم(ة)متزوج22سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد أيت الحاج 

نعم(ة)متزوج1سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائييونس حماد 

نعم(ة)متزوج7عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات- الدار البيضاء  مزدوجمفتش التعليم االبتدائيكمال بنلعلو 

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)إلتحاق بالزوج7الدريوش: إقليمالشرقمزدوجمفتش التعليم االبتدائيبراهيم هراف 

(ة)إلتحاق بالزوج12الدريوش: إقليمالشرقمزدوجمفتش التعليم االبتدائيبن عزة غزالن 

(ة)إلتحاق بالزوج15الدريوش: إقليمالشرقمزدوجمفتش التعليم االبتدائيسمية بجيوي 

(ة)متزوج53الدريوش: إقليمالشرقمزدوجمفتش التعليم االبتدائيسمير بلوزي 

(ة)متزوج40فجيج: إقليمالشرقمزدوجمفتش التعليم االبتدائيارخسيس محمد 

أنثى49فجيج: إقليمالشرقمزدوجمفتش التعليم االبتدائيالعمراني البوحاجي ابتسام 

(ة)متزوج25السمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مزدوجمفتش التعليم االبتدائياسراو عبدهللا 

(ة)متزوج1العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبنهيم مكتوب 

(ة)متزوج5العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسن بوتميت 

(ة)متزوج14العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد دكوس 

ذكر76بوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مزدوجمفتش التعليم االبتدائيباعسيني موالي عبد الرحمان 

ذكر77بوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مزدوجمفتش التعليم االبتدائيخالد ايت الحاج 

(ة)متزوج15طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبدهللا اوماست 

ذكر76طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مزدوجمفتش التعليم االبتدائيهشام عقاوي 

(ة)إلتحاق بالزوج4أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائياالخيري حميد 

(ة)متزوج26أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالتبياوي هشام 

(ة)متزوج32أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالعيد دهبي 

(ة)متزوج35أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالمعطي ريطب 

(ة)إلتحاق بالزوج3أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحميد األزهري 

(ة)متزوج26أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيطلبي عبد الكريم 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)متزوج30أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعادل اسقارب 

(ة)إلتحاق بالزوج3أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الكبير الدياني 

(ة)متزوج2أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الناصر التقي 

(ة)متزوج1أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيقجى لحسن 

(ة)متزوج4أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيكدراني احمد 

(ة)متزوج1أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمصطفى فوزي 

(ة)إلتحاق بالزوج4أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائييونس منقادي 

(ة)إلتحاق بالزوج21خريبكة: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائياوطاطي عبد الواحد 

(ة)إلتحاق بالزوج17خريبكة: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد محباب 

(ة)إلتحاق بالزوج2خريبكة: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعادل لعثام 

(ة)إلتحاق بالزوج18خريبكة: إقليمخنيفرة- بني مالل مزدوجمفتش التعليم االبتدائينبالوي يسين 

(ة)متزوج21تنغير: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيإسعادي حافيظ 

(ة)متزوج21تنغير: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيانانا باسو 

(ة)متزوج2تنغير: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد المجيد مرواني 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج2تنغير: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعلي البوعمراوي .م

(ة)إلتحاق بالزوج3تنغير: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمالكة الدو 

(ة)متزوج1تنغير: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيواسو حسن 

ذكر72زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيامبارك خرشوفي 

(ة)متزوج65زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسن فائد 

أنثى55زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحفيظة مبروك 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)متزوج70زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيرشيد مكاري 

(ة)متزوج4زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد زلزول 

أنثى5زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعائشة حداش 

(ة)متزوج55زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعمر بهر 

أنثى68زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفاطمة البزاطمي 

(ة)متزوج2زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد وعطوش 

أنثى69زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيموحسين ليلى 

(ة)متزوج59زاكورة: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائييوسف بناق 

نعم(ة)متزوج1ميدلت: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفضيلي محمد 

(ة)متزوج34ميدلت: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيقديري سعد 

(ة)إلتحاق بالزوج20ميدلت: إقليمتافياللت- درعة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد بقلول 

نعم(ة)متزوج5تارودانت: إقليمماسة- سوس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد المنعم الخيلية 

(ة)إلتحاق بالزوج3تارودانت: إقليمماسة- سوس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعمر حيضر 

(ة)إلتحاق بالزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسناء عمور 

(ة)إلتحاق بالزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعاد اشراع 

(ة)إلتحاق بالزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفؤاد مراد 

(ة)متزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمبارك مبروك 

(ة)متزوج8طاطا: إقليمماسة- سوس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد نور الدين كثير 

(ة)متزوج1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالعمراني محمد كريم 

(ة)متزوج45الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيايت ابراهيم يوسف 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)متزوج62الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيايت منصور ابراهيم 

(ة)متزوج59الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعادل لبكر 

(ة)متزوج61الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد العالي دعنون 

نعم(ة)متزوج1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد الوسعيدي 

(ة)متزوج63الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد خوتام 

نعم(ة)متزوج5العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائياعدجو داود 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج8العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالحمدوني ابتهاج 

(ة)إلتحاق بالزوج3العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيأم كلثوم المدني 

(ة)إلتحاق بالزوج9العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد منكاري 

(ة)إلتحاق بالزوج1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيصفاء طاهيري علوي 

نعم(ة)متزوج22العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفطومة بوعكرية 

(ة)إلتحاق بالزوج2العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد حاجي 

(ة)متزوج41شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائياتشديرت رشيد 

نعم(ة)متزوج5شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائياليعقوبي أحمد 

(ة)متزوج20شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيامعرير محمد 

(ة)متزوج18شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحميد امزيان 

(ة)إلتحاق بالزوج39شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحياة ابا حمان 

(ة)إلتحاق بالزوج10شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيخالد الرمني 

(ة)متزوج1شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيخالد طالبي 

(ة)إلتحاق بالزوج14شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيرجاء بنحدي 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)متزوج18شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد مزوز 

(ة)إلتحاق بالزوج10شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد  خلفاوي 

(ة)متزوج17شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد القدميري 

(ة)إلتحاق بالزوج3شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائينجوى البقالي 

(ة)إلتحاق بالزوج16شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيهشام غالب 

(ة)متزوج49شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائييونس  الفاضيلي 

(ة)إلتحاق بالزوج8وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيأحمد ملوكي 

نعم(ة)متزوج10وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيشيدالي مصطفى 

(ة)إلتحاق بالزوج8وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الرحمن السالمي 

نعم(ة)متزوج10وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد بوكرن 

نعم(ة)متزوج4وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مزدوجمفتش التعليم االبتدائيوحموا كمال 

(ة)إلتحاق بالزوج1تاونات: إقليممكناس- فاس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبوشعيب لحيان 

نعمذكر6تاونات: إقليممكناس- فاس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبومالل خالد 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج5تاونات: إقليممكناس- فاس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيرجاء مبشر 

(ة)إلتحاق بالزوج7تاونات: إقليممكناس- فاس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الغني فاضلي 

(ة)إلتحاق بالزوج3تاونات: إقليممكناس- فاس مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد بلفقيه 

(ة)متزوج14الزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسن بوافود 

ذكر81الزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم مزدوجمفتش التعليم االبتدائيطارق    علوان 

ذكر78الزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم مزدوجمفتش التعليم االبتدائيلقطيب منير 

نعم(ة)متزوج6سيدي افني: إقليمواد نون- كلميم مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالحسين زطيط 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)متزوج6سيدي افني: إقليمواد نون- كلميم مزدوجمفتش التعليم االبتدائيصالح الدين خفيض 

نعم(ة)متزوج6سيدي افني: إقليمواد نون- كلميم مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الهادي الساخي 

نعم(ة)متزوج5سيدي افني: إقليمواد نون- كلميم مزدوجمفتش التعليم االبتدائيهشام بوزيدي 

(ة)إلتحاق بالزوج36آسفي: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبنسيد سعيدة 

(ة)إلتحاق بالزوج25آسفي: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبويس احمد 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج1آسفي: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحبيبي لطيفة 

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفي: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد المجبد احمايمصة 

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفي: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفتحي كبير 

(ة)إلتحاق بالزوج21آسفي: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيقصاب عبد الرحيم 

(ة)إلتحاق بالزوج18آسفي: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائييوسف سميري 

(ة)متزوج2الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيخالد  اخشان 

(ة)إلتحاق بالزوج41الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسومية سليم 

(ة)متزوج1الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الحكيم الحوسن 

(ة)متزوج4الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد العالي مرسلي 

(ة)متزوج47الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعدي سيمو 

(ة)متزوج18الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعزيز عثمان 

(ة)متزوج26الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيلعريش بوشعيب 

(ة)متزوج27الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد مكرم 

نعم(ة)متزوج2الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمصطفى الراقي 

(ة)إلتحاق بالزوج32الحوز: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيياسين رفيع 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)إلتحاق بالزوج2الرحامنة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسناء ايت سي احماد 

(ة)إلتحاق بالزوج23الرحامنة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيزينب  شبيه 

(ة)إلتحاق بالزوج24الرحامنة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسومية دمياني 

(ة)إلتحاق بالزوج17الرحامنة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد اللطيف بوطحيش 

(ة)إلتحاق بالزوج1الرحامنة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيهشام العباس 

(ة)متزوج10الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالمصطفى حكماوي 

(ة)متزوج31الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالهام  صدقي 

(ة)متزوج34الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائياملوي الحو 

(ة)متزوج15الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيجالل صابقا اإلدريسي 

نعم(ة)متزوج5الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسن رحوي 

(ة)متزوج10الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسمير بونكة 

(ة)متزوج8الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيقاسم موالي عبد الناصر 

(ة)متزوج12الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيكردول عبد الغني 

نعم(ة)متزوج5الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيلحسن بوخنفر 

(ة)متزوج10الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد ازم 

(ة)متزوج31الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمروان   طالبي 

نعم(ة)متزوج5الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمصطفى بوقال 

(ة)متزوج6الصويرة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمصطفى خواي 

(ة)إلتحاق بالزوج44اليوسفية: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالناجم كوثر 

(ة)إلتحاق بالزوج29اليوسفية: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيزينب زريبات 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)إلتحاق بالزوج22اليوسفية: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعادل الطاهري 

(ة)إلتحاق بالزوج2اليوسفية: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيموعلي عز الدين 

(ة)إلتحاق بالزوج17اليوسفية: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائينورالدين هواري 

(ة)إلتحاق بالزوج17اليوسفية: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيهشام ليسين 

(ة)إلتحاق بالزوج29شيشاوة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائي عبد العزيز وفير 

(ة)إلتحاق بالزوج23شيشاوة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيجمال الدين اوزال 

(ة)إلتحاق بالزوج1شيشاوة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفاطمة الحري 

نعم(ة)متزوج1قلعة  السراغنة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسن اولحو 

(ة)إلتحاق بالزوج43قلعة  السراغنة: إقليمآسفي- مراكش مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسالمي سميرة 

ذكر64وادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويجوهرة نور الدين 

أنثى31وادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانوينجاة عزوز 

ذكر81وادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانوييوسف المدني 

(ة)متزوج32الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويرامي المهدي 

نعم(ة)متزوج10النواصر: إقليمسطات- الدار البيضاء  اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويحسن جعفر 

(ة)متزوج7النواصر: إقليمسطات- الدار البيضاء  التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويسعيد العطري 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج3النواصر: إقليمسطات- الدار البيضاء  اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويسهام الكويسي 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج3برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويفــاطـمـة  جـلــــول 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج8سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويخالد جاهد 

نعم(ة)متزوج9سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويوزين عالي 

(ة)متزوج23سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويالوافي ابراهيم 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
ترتيب 

اإلختيار
نوع الطلب

أولوية

 حسب اإلستحقاق20%

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

نعم(ة)متزوج16سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبد هللا المعقول 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج9سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويمحمد عمارة 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج20مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويالسفياني لطيفة 

(ة)إلتحاق بالزوج11مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويقضاوي عباسي عبد هللا 

(ة)متزوج14عمالة مقاطعات ابن مسيكسطات- الدار البيضاء  التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويبومزوغ   سعيد 

(ة)إلتحاق بالزوج9عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيسطات- الدار البيضاء  التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالسليماني  فاطمة الزهراء 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج15عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيسطات- الدار البيضاء  اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويالفقيهي القشقاش مصطفى 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج24عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات- الدار البيضاء  اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوينورة جرموني 

(ة)إلتحاق بالزوج7عمالة مقاطعة الحي الحسنيسطات- الدار البيضاء  التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمصطفى جعدي 

نعمذكر23الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط الفلسفةمفتش التعليم الثانويالخمسي عبداللطيف 

(ة)إلتحاق بالزوج20الدريوش: إقليمالشرقالتربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوياالصيل طارق 

(ة)إلتحاق بالزوج58الدريوش: إقليمالشرقالتربية البدنيةمفتش التعليم الثانويشلوان عبد الفتاح 

(ة)متزوج2الدريوش: إقليمالشرقاللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانوييوسف البوطيبي 

(ة)إلتحاق بالزوج50الناضور: إقليمالشرقالتربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبد الحق دكين 

(ة)متزوج57بركان: إقليمالشرقالفلسفةمفتش التعليم الثانويالسعدي ابراهيم 

(ة)إلتحاق بالزوج2بركان: إقليمالشرقالتربية البدنيةمفتش التعليم الثانويبربار هشام 

(ة)متزوج3تاوريرت: إقليمالشرقالفلسفةمفتش التعليم الثانويجمال بن حدو 

أنثى48تاوريرت: إقليمالشرقاللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويسعاد جيدو 

نعمذكر10تاوريرت: إقليمالشرقالتربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعبد المنعم الدقاق 

(ة)متزوج70جرادة: إقليمالشرقالتربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبد الحكيم الضقامر 
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نالتخصصاإلطاراإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  المديرية اإلقليمية للتعيي 
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ي مركز تكوين مفتش   2018نتيجة تعيينات خريج 

(ة)متزوج8جرسيف: إقليمالشرقاللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويأحمد حميداني 

(ة)إلتحاق بالزوج10جرسيف: إقليمالشرقالتربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبد القادر ابو حفص 

ذكر81فجيج: إقليمالشرقالفلسفةمفتش التعليم الثانويالفتوحي يوسف 

(ة)متزوج8فجيج: إقليمالشرقالتربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويبن زيان اجميعة 

أنثى30فجيج: إقليمالشرقاللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويحسنى  ناجم 

(ة)متزوج6فجيج: إقليمالشرقاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويرشيدابن الفقيه 

(ة)متزوج20فجيج: إقليمالشرقالتربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبدالعزيز سباط 

نعم(ة)متزوج1أنكاد- وجدة : عمالةالشرقالتربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمـانـي رشـيـد 

(ة)إلتحاق بالزوج25السمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوياحمد باط 

(ة)متزوج67السمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويعيدوبية رشيد 

(ة)متزوج25العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبد السالم اليوسفي 

(ة)متزوج9العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويفضيل ناصري 

ذكر48العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويقلوبي سعيد 

(ة)متزوج42العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانوييسيني مصطفى 

(ة)متزوج10بوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويإبراهيم  إميوسكى 

ذكر79بوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويخالد قديري 

(ة)متزوج4طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالمدني بورحيس 

(ة)إلتحاق بالزوج6طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويبوزيد لغلى 

(ة)متزوج77طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعمر رحمون 

(ة)إلتحاق بالزوج14أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوياحمد الوظيفي 
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(ة)متزوج35أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالجياللي  كريت 

(ة)إلتحاق بالزوج28أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويالحاجي المهدي 

(ة)إلتحاق بالزوج31أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالكيري لحسن 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج39أزيالل: إقليمخنيفرة- بني مالل اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمحمد هشام 

(ة)متزوج50الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بني مالل التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعبد الكريم الخلوفي 

(ة)متزوج3بني مالل: إقليمخنيفرة- بني مالل التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمحمد الطاهري 

(ة)متزوج38خريبكة: إقليمخنيفرة- بني مالل التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويأحمد الدحماني 

(ة)متزوج46خريبكة: إقليمخنيفرة- بني مالل التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمومني الراضي 

(ة)إلتحاق بالزوج5خنيفرة: إقليمخنيفرة- بني مالل اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويعبد الكريم هاللي 

(ة)إلتحاق بالزوج15خنيفرة: إقليمخنيفرة- بني مالل التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعز الدين السليماني 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج15خنيفرة: إقليمخنيفرة- بني مالل التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمحمد لخروطي 

(ة)متزوج62الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانوييعقوبي عبد الرحيم 

نعم(ة)متزوج9تنغير: إقليمتافياللت- درعة التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويقباش إبراهيم 

(ة)إلتحاق بالزوج63تنغير: إقليمتافياللت- درعة التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويكمال غرابة 

(ة)متزوج55تنغير: إقليمتافياللت- درعة اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمحايلي عبد هللا 

(ة)متزوج56تنغير: إقليمتافياللت- درعة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويوديع حسيني 

(ة)متزوج39زاكورة: إقليمتافياللت- درعة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويرشيد طلبي 

(ة)متزوج43زاكورة: إقليمتافياللت- درعة التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويليمان سعيد 

(ة)متزوج63زاكورة: إقليمتافياللت- درعة التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويهشام شاكير 

ذكر72زاكورة: إقليمتافياللت- درعة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوييابى عبد هللا 
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(ة)إلتحاق بالزوج53ميدلت: إقليمتافياللت- درعة التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويالزوهرة درعي 

(ة)متزوج46ميدلت: إقليمتافياللت- درعة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويبوليزار رشيد 

ذكر57ميدلت: إقليمتافياللت- درعة اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويسعيد خالد 

(ة)متزوج1ميدلت: إقليمتافياللت- درعة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبد اللطيف عماري 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج34ميدلت: إقليمتافياللت- درعة اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمحمد لحجل 

(ة)إلتحاق بالزوج32ميدلت: إقليمتافياللت- درعة الفلسفةمفتش التعليم الثانويمصطفى كامل 

(ة)إلتحاق بالزوج5تارودانت: إقليمماسة- سوس اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويشمارعبدالعزيز  

نعم(ة)إلتحاق بالزوج1تارودانت: إقليمماسة- سوس اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويكريم بالد 

(ة)إلتحاق بالزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوي كروم محمد 

(ة)إلتحاق بالزوج4طاطا: إقليمماسة- سوس التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويحسن بوغلي 

(ة)إلتحاق بالزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويموليلة نوفل 

(ة)متزوج6الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويالمزرتي عبد الواحد 

(ة)متزوج33الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويبوحبة حسن 

أنثى65الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة الفلسفةمفتش التعليم الثانويحنان عباد 

أنثى64الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويسليمة العالم 

(ة)إلتحاق بالزوج8الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبد العالي العلوي 

ذكر67الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبد الفتاح لبريم 

نعمذكر29الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعشعاش عزيز 

(ة)متزوج26شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويابراهيم عمري 

نعم(ة)متزوج6شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويأحمد الزموري الفاريسي 
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(ة)متزوج4شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويبوبكر كميري 

(ة)إلتحاق بالزوج7شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويعبد النبي البدري 

(ة)إلتحاق بالزوج56شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة الفلسفةمفتش التعليم الثانويمحمد بعدي 

(ة)متزوج19شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويهطي مصطفى 

(ة)متزوج41وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويابو األنوار امحمد 

(ة)إلتحاق بالزوج23وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويازهور حيلية 

نعم(ة)متزوج1الحاجب: إقليممكناس- فاس اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويعمري عبد الحميد 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج9بولمان: إقليممكناس- فاس اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالرواص محمد 

(ة)متزوج46بولمان: إقليممكناس- فاس الفلسفةمفتش التعليم الثانويعبد االله دعال 

(ة)إلتحاق بالزوج9بولمان: إقليممكناس- فاس التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبد الحق مستعين 

نعم(ة)متزوج9بولمان: إقليممكناس- فاس التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويفارس محمد 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج8تاونات: إقليممكناس- فاس التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويابردان رشيد 

(ة)متزوج34تاونات: إقليممكناس- فاس اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويمدون نوفل 

(ة)إلتحاق بالزوج28تاونات: إقليممكناس- فاس الفلسفةمفتش التعليم الثانويمصطفى فليو 

نعم(ة)متزوج4فاس: عمالةمكناس- فاس الفلسفةمفتش التعليم الثانويالشريف المزور 

(ة)إلتحاق بالزوج6مكناس: عمالةمكناس- فاس اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويمحمد منصوري 

(ة)إلتحاق بالزوج70سيدي افني: إقليمواد نون- كلميم التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعطفان طارق 

(ة)متزوج8سيدي افني: إقليمواد نون- كلميم اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويمحمد بوستة 

(ة)متزوج2طانطان: إقليمواد نون- كلميم اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويالشحرار محمد 

(ة)متزوج9طانطان: إقليمواد نون- كلميم اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويباسو محمد 
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(ة)متزوج75طانطان: إقليمواد نون- كلميم التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبد الرزاق بوسالمة 

(ة)إلتحاق بالزوج7طانطان: إقليمواد نون- كلميم اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبدهللا بنعلي 

(ة)متزوج55كلميم: إقليمواد نون- كلميم اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويسعيد بوكال 

(ة)إلتحاق بالزوج57كلميم: إقليمواد نون- كلميم التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويمحمد   اخوربي 

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفي: إقليمآسفي- مراكش اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويبلفقيه هشام 

(ة)متزوج21آسفي: إقليمآسفي- مراكش التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويبمواس يونس 

(ة)إلتحاق بالزوج28آسفي: إقليمآسفي- مراكش التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبد الحق عفيف 

(ة)إلتحاق بالزوج40الحوز: إقليمآسفي- مراكش التربية البدنيةمفتش التعليم الثانويإدريس  الدغمي 

(ة)متزوج18الرحامنة: إقليمآسفي- مراكش التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويحسن واصف 

(ة)متزوج21الصويرة: إقليمآسفي- مراكش اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويالقوسي حميد 

(ة)متزوج15اليوسفية: إقليمآسفي- مراكش اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويابوعبدهللا محمد 

(ة)إلتحاق بالزوج29اليوسفية: إقليمآسفي- مراكش اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوييوسف البهالي 

(ة)متزوج8شيشاوة: إقليمآسفي- مراكش اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويالحسن بورو 

(ة)متزوج34قلعة  السراغنة: إقليمآسفي- مراكش التربية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالبوبكراوي مصطفى 

(ة)متزوج4قلعة  السراغنة: إقليمآسفي- مراكش اللغة اإلنجليزيةمفتش التعليم الثانويالكايل عبد الفتاح  

ذكر42وادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة مفتش المصالح المادية و الماليةخلفاوي عبد الرحيم 

(ة)إلتحاق بالزوج7بوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مفتش المصالح المادية و الماليةبال عياد 

(ة)متزوج11طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون مفتش المصالح المادية و المالية الديب محمد 

(ة)متزوج6خنيفرة: إقليمخنيفرة- بني مالل مفتش المصالح المادية و الماليةالطاهر ارزيق 

نعم(ة)إلتحاق بالزوج10سيدي افني: إقليمواد نون- كلميم مفتش المصالح المادية و الماليةعبد الصمد  حافظ 
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