
ت.ر
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة
تاريخ االنطالقنوع اللقاحاسم مركز التلقيحالجماعةالمديرية اإلقليمية

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي عين الرحمةطانطانطانطانواد نون-   كلميم1

13/09/2021سينوفارم غشت20المركز الصحي طانطانطانطانواد نون-   كلميم2

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الشبيية و الرياضةطانطانطانطانواد نون-   كلميم3

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الحي اإلداريطانطانطانطانواد نون-   كلميم4

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الوطيةالوطيةطانطانواد نون-   كلميم5

13/09/2021سينوفارممركز القاعة المغطاةكلميمكلميمواد نون-   كلميم6

15/09/2021سينوفارممركز التواغيلكلميمكلميمواد نون-   كلميم7

16/09/2021سينوفارممركز امحيريشكلميمكلميمواد نون-   كلميم8

17/09/2021سينوفارممركز لكرامزكلميمكلميمواد نون-   كلميم9

18/09/2021سينوفارممركز دوار اللوحكلميمكلميمواد نون-   كلميم10

19/09/2021سينوفارممركز حي المسيرةكلميمكلميمواد نون-   كلميم11

20/09/2021سينوفارممركز حي تيرتكلميمكلميمواد نون-   كلميم12

21/09/2021سينوفارممركز حي الرجا فاهللكلميمكلميمواد نون-   كلميم13

13/09/2021فايزرالمعهد العالي للمهن التمريضيةاكاديراكادير اداوتنانماسة-   سوس14

16/09/2021سينوفارمثانوية جمال الدين األفغانياكاديراكادير اداوتنانماسة-   سوس15

16/09/2021سينوفارمثانوية الحريزياكاديراكادير اداوتنانماسة-   سوس16

16/09/2021سينوفارمثانوية المنصور الذهبياكاديراكادير اداوتنانماسة-   سوس17

10/09/2021سينوفارموحدة متنقلةايت عبدهللاتارودانتماسة-   سوس18

10/09/2021سينوفارموحدة متنقلةتتاوتتارودانتماسة-   سوس19

10/09/2021فايزرثانوية اقايغان التأهيليةاقايغانطاطاماسة-   سوس20

10/09/2021فايزرثانوية بدر اإلعداديةاتليتطاطاماسة-   سوس21

10/09/2021فايزرثانوية الزيتون اإلعداديةتكموتطاطاماسة-   سوس22

10/09/2021فايزرثانوية طارق بن زياد التأهيليةايسافنطاطاماسة-   سوس23

13/09/2021فايزرثانوية ابن الهيثم اإلعداديةاديسطاطاماسة-   سوس24

10/09/2021فايزرثانوية الجوالن التأهيليةالوكومطاطاماسة-   سوس25

10/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية السالمالركادةتيزنيتماسة-   سوس26

10/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية ابن خلدونبونعمانتيزنيتماسة-   سوس27

13/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية سيدي وكاكاكلوتيزنيتماسة-   سوس28

13/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية ادريس الثانيايت وفقاتيزنيتماسة-   سوس29

13/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية الرازيتيغميتيزنيتماسة-   سوس30

10/09/2021فايزرالثانوية التأهيلية ابن حزمشرفاء مدغرةالرشيديةتافياللت- درعة31

09/09/2021فايزرالقدس(البلدية)الرشيدية الرشيديةتافياللت- درعة32

09/09/2021سينوفارمعالل الفاسيأرفودالرشيديةتافياللت- درعة33

09/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية  تغبالتتغبالتزاكورةتافياللت- درعة34

10/09/2021فايزرالثانوية التأهيلية ترناتةترناتةزاكورةتافياللت- درعة35

10/09/2021فايزر نونبر16الثانوية التأهيلية فزواطةزاكورةتافياللت- درعة36

09/09/2021فايزرالثانوية التأهيلية أغبالوأغبالوميدلتتافياللت- درعة37

10/09/2021سينوفارمثانوية النجاح اإلعداديةبوزموميدلتتافياللت- درعة38

09/09/2021فايزرثانوية القيروان االعداديةأيت ازدكميدلتتافياللت- درعة39

13/09/2021فايزرالثانوية التأهيلية صالح السرغينيبن جريرالرحامنةآسفي- مراكش40

10/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية امزوضةجماعة شيشاوةشيشاوةآسفي- مراكش41

15/09/2021سينوفارمTimzgadouineشيشاوةآسفي- مراكش42

15/09/2021سينوفارمOulad moumenaشيشاوةآسفي- مراكش43

15/09/2021سينوفارمSidi Bouzidشيشاوةآسفي- مراكش44

15/09/2021فايزرLamzoudiaشيشاوةآسفي- مراكش45

15/09/2021سينوفارموحدة متنقلةSidi Mohamed Dalilشيشاوةآسفي- مراكش46

15/09/2021سينوفارموحدة متنقلةAguidirشيشاوةآسفي- مراكش47

15/09/2021سينوفارموحدة متنقلةAit hadiشيشاوةآسفي- مراكش48

16/09/2021سينوفارموحدة متنقلةBouaboutشيشاوةآسفي- مراكش49

17/09/2021سينوفارموحدة متنقلةLalla azizaشيشاوةآسفي- مراكش50

17/09/2021سينوفارموحدة متنقلةSidi Ghanemشيشاوةآسفي- مراكش51

18/09/2021سينوفارموحدة متنقلةAdassilشيشاوةآسفي- مراكش52

18/09/2021سينوفارموحدة متنقلة Assif El malشيشاوةآسفي- مراكش53

20/09/2021سينوفارموحدة متنقلةIchmrarenشيشاوةآسفي- مراكش54

20/09/2021سينوفارموحدة متنقلةTimliltشيشاوةآسفي- مراكش55

20/09/2021سينوفارموحدة متنقلةKouzemtشيشاوةآسفي- مراكش56

21/09/2021سينوفارموحدة متنقلةSidi Abd Elmomenشيشاوةآسفي- مراكش57

14/09/2021فايزرالثانوية اإلعدادية اإلمام علي(البلدية)آسفي آسفيآسفي- مراكش58

14/09/2021فايزرالثانوية اإلعدادية أحمد الطيب بنهيمية(البلدية)آسفي آسفيآسفي- مراكش59

14/09/2021سينوفارموحدة متنقلة-  الثانوية التأهيلية المتنبيبوكدرةآسفيآسفي- مراكش60

مراكز التلقيح الإضافية حسب املديرايت الإقلميية
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15/09/2021سينوفارموحدة متنقلة-  الثانوية اإلعدادية البحتريسيدي التيجيآسفيآسفي- مراكش61

16/09/2021سينوفارموحدة متنقلة-  الثانوية اإلعدادية المرابطينالكرعانيآسفيآسفي- مراكش62

17/09/2021سينوفارموحدة متنقلة-  الثانوية التأهيلية المتنبيلمراسلةآسفيآسفي- مراكش63

18/09/2021سينوفارموحدة متنقلة-  الثانوية التأهيلية المتنبيلحضرآسفيآسفي- مراكش64

19/09/2021سينوفارموحدة متنقلة-  الثانوية التأهيلية المتنبيالبخاتيآسفيآسفي- مراكش65

20/09/2021سينوفارموحدة متنقلة-  الثانوية التأهيلية المتنبيالمصابيحآسفيآسفي- مراكش66

20/09/2021سينوفارموحدة متنقلة- الثانوية اإلعدادية السعديينالصعادلةآسفيآسفي- مراكش67

21/09/2021سينوفارموحدة متنقلة-  الثانوية التأهيلية المتنبيسيدي عيسىآسفيآسفي- مراكش68

21/09/2021سينوفارموحدة متنقلة- الثانوية اإلعدادية الشافعيالبدوزةآسفيآسفي- مراكش69

15/09/2021فايزرثانوية المسيرة الخضراء التاهيليةالمنارةمراكشآسفي- مراكش70

15/09/2021فايزرثانوية سيدي يوسف بن علي التأهيليةسيدي يوسف بن عليمراكشآسفي- مراكش71

15/09/2021فايزرثانوية ولي العهد األمير موالي الحسن التأهيليةحربيلمراكشآسفي- مراكش72

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي اسميمواسميموالصويرةآسفي- مراكش73

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بيزضاضبيزضاضالصويرةآسفي- مراكش74

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي تفتاشتتفتاشتالصويرةآسفي- مراكش75

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي احد الدرىاحد الدرىالصويرةآسفي- مراكش76

14/09/2021فايزرمركز العامريةالعامريةقلعة السراغنةآسفي- مراكش77

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي لعثامنةلعثامنةقلعة السراغنةآسفي- مراكش78

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الدزوزالدزوزقلعة السراغنةآسفي- مراكش79

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي لفرايطةلفرايطةقلعة السراغنةآسفي- مراكش80

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي سيدي عيسى بنسليمانسيدي عيسى بنسليمانقلعة السراغنةآسفي- مراكش81

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي واركيواركيقلعة السراغنةآسفي- مراكش82

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بويا عمربويا عمرقلعة السراغنةآسفي- مراكش83

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الشعراءالشعراءقلعة السراغنةآسفي- مراكش84

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي زمران الشرقيةزمران الشرقيةقلعة السراغنةآسفي- مراكش85

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي زمرانزمرانقلعة السراغنةآسفي- مراكش86

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الصهريجالصهريجقلعة السراغنةآسفي- مراكش87

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي أوالد خلوفأوالد خلوفقلعة السراغنةآسفي- مراكش88

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي لمزملمزمقلعة السراغنةآسفي- مراكش89

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الواد األخضرالواد األخضرقلعة السراغنةآسفي- مراكش90

16/09/2021فايزرثانوية المربوح التأهيليةالمربوحقلعة السراغنةآسفي- مراكش91

18/09/2021فايزرثانوية أوالد زراد التأهيليةأوالد زرادقلعة السراغنةآسفي- مراكش92

20/09/2021سينوفارمالثانوية اإلعدادية سيدي عبد هللا غياتسيدي عبد هللا غياتالحوزآسفي- مراكش93

20/09/2021سينوفارمالثانوية االعدادية نور االطلستيديلي مسفيوةالحوزآسفي- مراكش94

20/09/2021سينوفارمالثانوية االعدادية حمان الفطواكيتغدوينالحوزآسفي- مراكش95

20/09/2021سينوفارمالثانوية اإلعدادية سد نفيسلالتكركوستالحوزآسفي- مراكش96

20/09/2021سينوفارمالثانوية االعدادية المركب التربوي اغبالوستي فاطمةالحوزآسفي- مراكش97

20/09/2021سينوفارم الثانوية اإلعدادية تمازوزتتمازوزتالحوزآسفي- مراكش98

20/09/2021سينوفارمالثانوية اإلعدادية زرقطنزرقطنالحوزآسفي- مراكش99

20/09/2021سينوفارمالثانوية اإلعدادية ويركانويركانالحوزآسفي- مراكش100

20/09/2021سينوفارمالثانوية اإلعدادية إبن زهرابادوالحوزآسفي- مراكش101

20/09/2021سينوفارمالثانوية اإلعدادية تزارتتزارتالحوزآسفي- مراكش102

09/09/2021فايزرثانوية ابن سينا التأهيليةبني ماللبني ماللخنيفرة-   بني مالل103

09/09/2021فايزرم تبيهيت/مركزية مأيت أم البختبني ماللخنيفرة-   بني مالل104

10/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الكاموناكطايةبني ماللخنيفرة-   بني مالل105

11/09/2021فايزرثانوية أوالد يوسف اإلعداديةأوالد يوسفبني ماللخنيفرة-   بني مالل106

11/09/2021فايزرالمركز الصحي أوالد حمدانبني ماللبني ماللخنيفرة-   بني مالل107

11/09/2021سينوفارمثانوية بوتفردة اإلعداديةبوتفردةبني ماللخنيفرة-   بني مالل108

11/09/2021سينوفارممدرسة تيزي نيسلي الجماعاتيةتيزي نيسليبني ماللخنيفرة-   بني مالل109

11/09/2021سينوفارمثانوية ناوور اإلعداديةناووربني ماللخنيفرة-   بني مالل110

13/09/2021فايزرالثانوية اإلعدادية أنوالخنيفرةخنيفرةخنيفرة-   بني مالل111

13/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابيسيدي المينخنيفرةخنيفرة-   بني مالل112

13/09/2021سينوفارمالثانوية التأهياية تازيزاوتالقبابخنيفرةخنيفرة-   بني مالل113

13/09/2021سينوفارم غشت20الثانوية التأهيلية كروشنخنيفرةخنيفرة-   بني مالل114

13/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية المنصور الدهبيموالي بوعزةخنيفرةخنيفرة-   بني مالل115

10/09/2021سينوفارمثانوية الفوسفاط التأهيليةخريبكةخريبكةخنيفرة-   بني مالل116

10/09/2021سينوفارمثانوية خالد بن الوليد اإلعداديةبوجنيبةخريبكةخنيفرة-   بني مالل117

10/09/2021سينوفارمالمركز الصحيحطانخريبكةخنيفرة-   بني مالل118

10/09/2021سينوفارمالمركز الصحيالكفافخريبكةخنيفرة-   بني مالل119

10/09/2021سينوفارمالمركز الصحيالمعادنةخريبكةخنيفرة-   بني مالل120

10/09/2021سينوفارمالمركز الصحيأوالد بوغاديخريبكةخنيفرة-   بني مالل121

10/09/2021سينوفارمالمركز الصحيبني بتاوخريبكةخنيفرة-   بني مالل122

16/09/2021(وحدة متنقلة)ثانوية أبو بكر الصديق بولنوارخريبكةخنيفرة-   بني مالل123

16/09/2021بير مزويخريبكةخنيفرة-   بني مالل124

16/09/2021بني زرنتلخريبكةخنيفرة-   بني مالل125

16/09/2021بني يخلفخريبكةخنيفرة-   بني مالل126

16/09/2021بوخريصخريبكةخنيفرة-   بني مالل127
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16/09/2021الفقراخريبكةخنيفرة-   بني مالل128

16/09/2021المفاسيسخريبكةخنيفرة-   بني مالل129

16/09/2021أوالد عزوزخريبكةخنيفرة-   بني مالل130

16/09/2021أوالد عبدونخريبكةخنيفرة-   بني مالل131

16/09/2021قصبة الطرشخريبكةخنيفرة-   بني مالل132

16/09/2021الكناديزخريبكةخنيفرة-   بني مالل133

16/09/2021تاشرافتخريبكةخنيفرة-   بني مالل134

16/09/2021الشكرانخريبكةخنيفرة-   بني مالل135

16/09/2021أوالد عيسىخريبكةخنيفرة-   بني مالل136

13/09/2021فايزرثانوية شاعر الحمراء االعداديةفم الجمعةأزياللخنيفرة-   بني مالل137

13/09/2021سينوفارمثانوية االطلس االعداديةايت تمليلأزياللخنيفرة-   بني مالل138

13/09/2021سينوفارمثانوية تيلكيت االعداديةتيلكيتأزياللخنيفرة-   بني مالل139

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الكريفاتالكريفاتالفقيه بن صالحخنيفرة-   بني مالل140

16/09/2021سينوفارمابن هشامالحي الحسنيالحي الحسنيالدار البيضاء سطات141

16/09/2021فايزرعبد العزيز الفشتاليالحي الحسنيالحي الحسنيالدار البيضاء سطات142

14/09/2021سينوفارمالقدسموالي رشيدموالي رشيدالدار البيضاء سطات143

14/09/2021سينوفارماألندلسسيدي غثمانموالي رشيدالدار البيضاء سطات144

14/09/2021سينوفارمابن المعتزسباتةابن مسيكالدار البيضاء سطات145

14/09/2021فايزرمركزالتلقيح جواديسباتةابن مسيكالدار البيضاء سطات146

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي االزدهاربوسكورةالنواصرالدار البيضاء سطات147

14/09/2021سينوفارم3المركز الصحي الرحمة دار بوعزةالنواصرالدار البيضاء سطات148

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي النصرأوالد صالحالنواصرالدار البيضاء سطات149

14/09/2021فايزرالمركب الثقافي حبيبة المدكوريعين الشقعين الشقالدار البيضاء سطات150

14/09/2021فايزرمركز الالثي الصبغي الشريفةعين الشقعين الشقالدار البيضاء سطات151

14/09/2021فايزرملعب القرب المدينةعين الشقعين الشقالدار البيضاء سطات152

13/09/2021فايزرالمكتبة البلديةسيدي البرنوصيسيدي البرنوصيالدار البيضاء سطات153

13/09/2021فايزرمركز ادماجسيدي مومنسيدي البرنوصيالدار البيضاء سطات154

13/09/2021سينوفارمالقاعة المغطاة مديونةمديونةمديونةالدار البيضاء سطات155

14/09/2021سينوفارموحدة متنقلة بالثانوية التأهيلية حسان ابن تابتسيدي حجاجمديونةالدار البيضاء سطات156

14/09/2021فايزر+ سينوفارم وحدة متنقلة بالثانوية اإلعدادية عبد القادر المازنيلهراويينمديونةالدار البيضاء سطات157

13/09/2021فايزرالقاعة المغطاة التقدمالحي المحمديالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات158

13/09/2021سينوفارميناير  11الحي المحمديالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات159

13/09/2021سينوفارمالمركب الثقافيالحي المحمديالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات160

13/09/2021سينوفارممدرسة ابن باجةالحي المحمديالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات161

13/09/2021سينوفارمحي األمان-  المقر الجماعي الحي المحمديالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات162

13/09/2021سينوفارمالرياضالحي المحمديالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات163

13/09/2021سينوفارمدار األفراح العربي الزاوليالحي المحمديالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات164

13/09/2021سينوفارمدار الشباب الحي المحمديالحي المحمديالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات165

13/09/2021سينوفارمالمحطةالصحور السوداءالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات166

13/09/2021سينوفارمالمركب السوسيو رياضي شارع جعفر البرمكيالصخور السوداءالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات167

13/09/2021سينوفارمحي جمالالصخور السوداءالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات168

13/09/2021سينوفارمالصخور السوداءالصخور السوداءالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات169

13/09/2021سينوفارمعين السبععين السبعالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات170

13/09/2021سينوفارمالوحدةعين السبعالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات171

13/09/2021سينوفارمبيوستعين السبعالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات172

20/09/2021فايزرالملعب البلدي عين السبععين السبعالسيع الحي المحمدي. عالدار البيضاء سطات173

14/09/2021فايزرالمركز الصحي  زالقةمرس السلطانالفداء مرس السلطانالدار البيضاء سطات174

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي كرلوطيمرس السلطانالفداء مرس السلطانالدار البيضاء سطات175

13/09/2021فايزرالقاعة المغطاة األمير موالي رشيدبرشيدبرشيدالدار البيضاء سطات176

13/09/2021فايزر+ سينوفارم وحدة طبية متنقلةبرشيدبرشيدالدار البيضاء سطات177

15/09/2021فايزرالمركز الصحي سيدي رحال الشاطئسيدي رحال الشاطئبرشيدالدار البيضاء سطات178

15/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الغنميينالغنميينبرشيدالدار البيضاء سطات179

20/09/2021فايزرالمركز الصحي المسيرةالدروةبرشيدالدار البيضاء سطات180

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي األطلسسطاتسطاتالدار البيضاء سطات181

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي سيدي العايديسيدي العايديسطاتالدار البيضاء سطات182

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي أوالد سعيدأوالد سعيدسطاتالدار البيضاء سطات183

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي دار الشافعيدار الشافعيسطاتالدار البيضاء سطات184

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي سيدي محمد بن رحالسيدي محمد بن رحالسطاتالدار البيضاء سطات185

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بني خلوكبني خلوكسطاتالدار البيضاء سطات186

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي كيسركيسرسطاتالدار البيضاء سطات187
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16/09/2021لم يحدد بعدالمركز الصحي لوالدلوالدسطاتالدار البيضاء سطات188

16/09/2021لم يحدد بعدالمركز الصحي أوالد فريحةأوالد فريحةسطاتالدار البيضاء سطات189

16/09/2021لم يحدد بعدالمركز الصحي أوالد فارسأوالد فارسسطاتالدار البيضاء سطات190

16/09/2021لم يحدد بعدالمركز الصحي سيدي أحمد الخديرسيدي أحمد الخديرسطاتالدار البيضاء سطات191

16/09/2021لم يحدد بعدالمركز الصحي راس العينراس العين الشاويةسطاتالدار البيضاء سطات192

14/09/2021سينوفارمازمورازمورالجديدةالدار البيضاء سطات193

14/09/2021سينوفارمموالي بوشعيبازمورالجديدةالدار البيضاء سطات194

14/09/2021سينوفارماشتوكةاشتوكةالجديدةالدار البيضاء سطات195

14/09/2021سينوفارمحي المطارالجديدةالجديدةالدار البيضاء سطات196

14/09/2021سينوفارمالغزوةالجديدةالجديدةالدار البيضاء سطات197

14/09/2021سينوفارمالشعيباتالشعيباتالجديدةالدار البيضاء سطات198

14/09/2021سينوفارمامهارزةامهارزةالجديدةالدار البيضاء سطات199

14/09/2021سينوفارمأوالد حسينأوالد حسينالجديدةالدار البيضاء سطات200

14/09/2021سينوفارمأوالد حمدانأوالد حمدانالجديدةالدار البيضاء سطات201

14/09/2021سينوفارمأوالد رحمونأوالد رحمونالجديدةالدار البيضاء سطات202

14/09/2021سينوفارمأوالد سيدي علي بن يوسفأوالد سيدي علي بن يوسفالجديدةالدار البيضاء سطات203

14/09/2021سينوفارمأوالد عيسىأوالد عيسىالجديدةالدار البيضاء سطات204

14/09/2021سينوفارمحوزيةحوزيةالجديدةالدار البيضاء سطات205

14/09/2021سينوفارمسبت سايسزاوية سايسالجديدةالدار البيضاء سطات206

14/09/2021سينوفارمزاوية سايسزاوية سايسالجديدةالدار البيضاء سطات207

الجديدةالدار البيضاء سطات208
سيدي احساين بن عبد 

الرحمان
14/09/2021سينوفارمسيدي احساين بن عبد الرحمان

14/09/2021سينوفارمسيدي عابدسيدي عابدالجديدةالدار البيضاء سطات209

14/09/2021سينوفارمسيدي عليسيدي عليالجديدةالدار البيضاء سطات210

14/09/2021سينوفارمسيدي محمد اخديمسيدي محمد اخديمالجديدةالدار البيضاء سطات211

14/09/2021سينوفارملغديرةلغديرةالجديدةالدار البيضاء سطات212

14/09/2021سينوفارملقواسملقواسمالجديدةالدار البيضاء سطات213

14/09/2021سينوفارممتوحمتوحالجديدةالدار البيضاء سطات214

14/09/2021سينوفارممكرسمكرسالجديدةالدار البيضاء سطات215

14/09/2021سينوفارمموالي عبد هللاموالي عبد هللاالجديدةالدار البيضاء سطات216

14/09/2021سينوفارمسيدي بوزيدموالي عبد هللاالجديدةالدار البيضاء سطات217

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الشالالتالشالالتالمحمديةالدار البيضاء سطات218

14/09/2021سينوفارمدار الشباب الشالالتالشالالتالمحمديةالدار البيضاء سطات219

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي البرادعة      المحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات220

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الحسنيةالمحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات221

14/09/2021سينوفارم.الهالل األحمر المصباحيات      المحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات222

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي القصبة      المحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات223

14/09/2021سينوفارممركز المسرح البلديالمحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات224

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الشبابالمحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات225

1دار الشباب ابن خلدون المسرح      المحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات226 14/09/2021سينوفارم.

14/09/2021سينوفارم المركز الصحي الرياضالمحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات227

14/09/2021سينوفارم دار المطالعة2 المسرح المحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات228

14/09/2021سينوفارم.نادي الحرية ملعب القرب      المحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات229

14/09/2021سينوفارم. دار الشباب العربي النادي البلدي المحمديةالمحمديةالدار البيضاء سطات230

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بني يخلفبني يخلفالمحمديةالدار البيضاء سطات231

14/09/2021سينوفارمدار الشباب بني يخلفبني يخلفالمحمديةالدار البيضاء سطات232

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي عين تكيبني يخلفالمحمديةالدار البيضاء سطات233

14/09/2021سينوفارمدار االتحاد النسويبني يخلفالمحمديةالدار البيضاء سطات234

14/09/2021سينوفارم2المركز الصحي الفتح بني يخلفالمحمديةالدار البيضاء سطات235

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي سيدي موسى المجدوبسيدي موسى المجدوبالمحمديةالدار البيضاء سطات236

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي باحمادسيدي موسى المجدوبالمحمديةالدار البيضاء سطات237

14/09/2021سينوفارم1المركز الصحي الفتحسيدي موسى المجدوبالمحمديةالدار البيضاء سطات238

14/09/2021سينوفارمالمركز االصحي عين حرودةعين حرودةالمحمديةالدار البيضاء سطات239

14/09/2021سينوفارمدار الشباب عين حرودةعين حرودةالمحمديةالدار البيضاء سطات240

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي سهامعين حرودةالمحمديةالدار البيضاء سطات241

14/09/2021سينوفارمدار الثقافة عين حرودةعين حرودةالمحمديةالدار البيضاء سطات242

14/09/2021فايزرالمركز سوسيو ثقافيالمعاريفالدارالبيضاء أنفاالدار البيضاء سطات243

14/09/2021فايزرمركز اعدادية النصرالمعاريفالدارالبيضاء أنفاالدار البيضاء سطات244

14/09/2021فايزرمركز دار الشباب ببنسليمانبنسليمانبنسليمانالدار البيضاء سطات245
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14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي العطاطرةالعطاطرةسيدي بنورالدار البيضاء سطات246

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي العكاكشةالعكاكشةسيدي بنورالدار البيضاء سطات247

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي العوناتالعوناتسيدي بنورالدار البيضاء سطات248

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي المشركالمشركسيدي بنورالدار البيضاء سطات249

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي ريونيالمشركسيدي بنورالدار البيضاء سطات250

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الوليديةالوليديةسيدي بنورالدار البيضاء سطات251

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بوحمامبوحمامسيدي بنورالدار البيضاء سطات252

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي جابريةجابريةسيدي بنورالدار البيضاء سطات253

14/09/2021بفايزرالمركز الصحي السالمزمامرةسيدي بنورالدار البيضاء سطات254

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الحي المحمديزمامرةسيدي بنورالدار البيضاء سطات255

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي سانية بركيكسانية بركيكسيدي بنورالدار البيضاء سطات256

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي سيدي بنورسيدي بنورسيدي بنورالدار البيضاء سطات257

13/09/2021بفايزرالمركز الصحي دار الشبابسيدي بنورسيدي بنورالدار البيضاء سطات258

11/09/2021بفايزرالمركز الصحي المركز الثقافيسيدي بنورسيدي بنورالدار البيضاء سطات259

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي القريةسيدي بنورسيدي بنورالدار البيضاء سطات260

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي لغنادرةلغنادرةسيدي بنورالدار البيضاء سطات261

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي مطرانمطرانسيدي بنورالدار البيضاء سطات262

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي مطلمطلسيدي بنورالدار البيضاء سطات263

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي والد سبيطةوالد سبيطةسيدي بنورالدار البيضاء سطات264

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي والد عمرانوالد عمرانسيدي بنورالدار البيضاء سطات265

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي والدبوساكنوالدبوساكنسيدي بنورالدار البيضاء سطات266

14/09/2021سينوفارمالمركز الصحي والدسي بوحيوالدسي بوحيسيدي بنورالدار البيضاء سطات267

15/09/2021بفايزرالمركز الصحي م ق  زمامرةزمامرةسيدي بنورالدار البيضاء سطات268

09/09/2021فايزرديكارتالرباطالرباطالقنيطرة- سال- الرباط269

13/09/2021فايزرثانوية العربي الدغمي التأهيليةتمارةالصخيرات تمارةالقنيطرة- سال- الرباط270

13/09/2021سينوفارمثانوية مرس الخير اإلعداديةمرس الخيرالصخيرات تمارةالقنيطرة- سال- الرباط271

10/09/2021فايزرثانوية ادريس األول التأهيليةالقنيطرةالقنيطرةالقنيطرة- سال- الرباط272

11/09/2021فايزرثانوية المسيرة التأهيليةالقنيطرةالقنيطرةالقنيطرة- سال- الرباط273

13/09/2021فايزرثانوية الفتح التأهيليةالخميساتالخميساتالقنيطرة- سال- الرباط274

13/09/2021سينوفارمOUED JDIDAlycee ahmed benchkrounمكناسمكناس-    فاس275

13/09/2021سينوفارمAIN KERMALycée Ain Kermaمكناسمكناس-    فاس276

13/09/2021سينوفارمAIN JamaaLycée Ahmed Ben Ali Bassouمكناسمكناس-    فاس277

 Agdalفاسمكناس-    فاس278
CENTRE DE FORMATION ET 

D'ANIMATION DU TISSU ASSOCIATIF
13/09/2021سينوفارم

13/09/2021سينوفارمAgdal ISTA ADARISSAفاسمكناس-    فاس279

13/09/2021سينوفارمAgdal MAISON DES JEUNES AL QODSفاسمكناس-    فاس280

13/09/2021سينوفارم Agdal Salle COUVERT 11 janvierفاسمكناس-    فاس281

13/09/2021سينوفارمAin BIDAAin BIDAفاسمكناس-    فاس282

13/09/2021سينوفارمFes lmdinaCOMPLEXE SPORTIF BATHAفاسمكناس-    فاس283

 Fes lmdinaفاسمكناس-    فاس284
ESPACE DE FORMATION PAR 

APPRENTISSAGE EN METIERS DE 
13/09/2021سينوفارم

فاسمكناس-    فاس285
Fes lmechouar fes 

jdid 
College Allal Fassi13/09/2021سينوفارم

13/09/2021سينوفارمJnan lwardCollege    Abdel kader Fassiفاسمكناس-    فاس286

13/09/2021سينوفارمJnan lwardJNANATE JNANE ALAMIفاسمكناس-    فاس287

13/09/2021سينوفارمJnan lwardLYCEE EL MEHDI MENJRAفاسمكناس-    فاس288

13/09/2021سينوفارمJnan lward MAISON DES JEUNES AIN NOKBIفاسمكناس-    فاس289

13/09/2021سينوفارمJnan lward SALLE COUVERTE JNANE WARDفاسمكناس-    فاس290

13/09/2021سينوفارمlmariniyiinCollege Jawad Skalliفاسمكناس-    فاس291

lmariniyinفاسمكناس-    فاس292
MAISON DES JEUNES OUED FES 

TGHAT
13/09/2021سينوفارم

13/09/2021سينوفارمLmariniyin SALLE COUVERTE AL MARYNIENEفاسمكناس-    فاس293

13/09/2021سينوفارمLmariniyin SALLE COUVERTE BENZAKOURفاسمكناس-    فاس294

13/09/2021سينوفارمlmarinyinSALLE COUVERTE AIN HAROUNEفاسمكناس-    فاس295

Mariniyiinفاسمكناس-    فاس296
CENTRE D'ENSEIGNEMENT 

PRESCOLAIRE
13/09/2021سينوفارم

13/09/2021سينوفارمMariniyiin MAISON DES JEUNES MARINIYENEفاسمكناس-    فاس297

13/09/2021سينوفارمsaisCITE UNIVERSITAIRE  SAIS IIIفاسمكناس-    فاس298

13/09/2021سينوفارمSais college  Ibn  Toufailفاسمكناس-    فاس299

13/09/2021سينوفارمSais MAISON DES JEUNES ZOUHOURفاسمكناس-    فاس300

13/09/2021سينوفارمSidi hrazam MAISON DES JEUNES SKHINATفاسمكناس-    فاس301

 Wla tayebفاسمكناس-    فاس302
CENTRE POLYVALENT DE 

FORMATION DE LA FEMME RURALE
13/09/2021سينوفارم

13/09/2021سينوفارمzwaghaABDELHADI TAJMOUAATIفاسمكناس-    فاس303

13/09/2021سينوفارمzwaghacollege  Oubaida bnou Jarrahفاسمكناس-    فاس304

zwaghaفاسمكناس-    فاس305
COMPLEXE SOCIO SPORTIF DE 

PROXIMITE AL MASSIRA
13/09/2021سينوفارم

13/09/2021سينوفارمZwaghaMAISON DES JEUNES AL MASSIRAفاسمكناس-    فاس306

13/09/2021سينوفارمZwagha SALLE COUVERTE HAY AL WAHDAفاسمكناس-    فاس307
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13/09/2021سينوفارمالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبالحاجبمكناس-    فاس308

13/09/2021سينوفارمالثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفينايت بوبيدمانالحاجبمكناس-    فاس309

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي جحجوججحجوحالحاجبمكناس-    فاس310

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي ايت يعزمايت يعزمالحاجبمكناس-    فاس311

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بطيطبطيطالحاجبمكناس-    فاس312

MISSOURبولمانمكناس-    فاس313
 Station de vaccination DAR CHABAB 

MISSOUR
14/09/2021سينوفارم

14/09/2021سينوفارمOUIZEGHT Station de vaccination OUIZEGHTبولمانمكناس-    فاس314

14/09/2021سينوفارمOUTAT ELHAJCOLLEGE KHAWARIZMIبولمانمكناس-    فاس315

14/09/2021سينوفارمTISSAFStation de vaccination TISSAFبولمانمكناس-    فاس316

14/09/2021سينوفارمEL ORJANEStation de vaccination EL ORJANEبولمانمكناس-    فاس317

14/09/2021سينوفارمFRITISSACOLLEGE ASSALAM TENDITEبولمانمكناس-    فاس318

14/09/2021سينوفارمELMERSStation de vaccination EL MERSبولمانمكناس-    فاس319

GUIGOU بولمانمكناس-    فاس320
COLLEGE IBN TOFAYL AIT HAMZA 

GUIGOU
14/09/2021سينوفارم

17/09/2021مركز األملعين قنصرةموالي يعقوبمكناس-    فاس321

17/09/2021دار الشبابأوالد ميمونموالي يعقوبمكناس-    فاس322

15/09/2021سينوفارم نونبر18دار الشباب أوالد ازبايرتازةمكناس-    فاس323

15/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بوزمالنأيت سغروشنتازةمكناس-    فاس324

15/09/2021سينوفارمدار الشباب باب مرزوقةباب مرزوقةتازةمكناس-    فاس325

15/09/2021سينوفارمالقاعة المغطاة بتازة العليابلدية تازةتازةمكناس-    فاس326

15/09/2021سينوفارمدار الشباب أنوالبلدية تازةتازةمكناس-    فاس327

15/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بني لنتبني لنتتازةمكناس-    فاس328

15/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بوردبوردتازةمكناس-    فاس329

15/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بوشفاعةبوشفاعةتازةمكناس-    فاس330

15/09/2021سينوفارمدار الشباب تايناستتايناستتازةمكناس-    فاس331

15/09/2021سينوفارمدار الطالب والطالبة كلمدانكلدمانتازةمكناس-    فاس332

15/09/2021سينوفارمالمركز الصحي مغراوةمغراوةتازةمكناس-    فاس333

13/09/2021سينوفارممدرسة الشريف االدريسيالسعيديةبركانالشرق334

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الشويحيةالشويحيةبركانالشرق335

13/09/2021سينوفارمدار االمومة بتافوغالتتافوغالتبركانالشرق336

13/09/2021سينوفارم مارس3إعدادية مداغبركانالشرق337

13/09/2021سينوفارمالقاعة المغطاة موالي الحسنبركانبركانالشرق338

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي أنوالأنوالفجيجالشرق339

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي معتركةمعتركةفجيجالشرق340

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي بومريمبومريمفجيجالشرق341

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي عين الشعيرعين الشعيرفجيجالشرق342

13/09/2021سينوفارمإعدادية تازغينتازغينالدريوشالشرق343

09/09/2021سينوفارمراس لقصرراس لقصرجرسيفالشرق344

11/09/2021سينوفارمدار اإليواءجرسيفجرسيفالشرق345

10/09/2021سينوفارمالمركز الصحي لعويناتلعويناتجرادةالشرق346

11/09/2021فايزر+ سنوفارم المركز الصحي المسيرةجرادة البلديةجرادةالشرق347

11/09/2021سينوفارمالمركز الصحي حي الزيانيعين بني مطهر البلديةجرادةالشرق348

11/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية رأس الماءرأس الماءالناظورالشرق349

13/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية تيزطوطينتيزطوطينالناظورالشرق350

14/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية بني شيكربني شيكرالناظورالشرق351

15/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية مقدم بوزيانقرية أركمانالناظورالشرق352

16/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية فرخانةفرخانةالناظورالشرق353

20/09/2021سينوفارمالثانوية التأهيلية إعزاناإعزاناالناظورالشرق354

12/09/2021فايزرالقاعة المغطاة األميرموالي الحسنوجدةوجدةالشرق355

13/09/2021سينوفارمالقاعة المغطاة ابن رشدوجدةوجدةالشرق356

13/09/2021سينوفارمالقاعة المغطاة التقدموجدةوجدةالشرق357

09/09/2021سينوفارمالمركز الصحيمستكمارتاوريرتالشرق358

10/09/2021سينوفارمالقاعة المغطاةتاوريرتتاوريرتالشرق359

10/09/2021سينوفارمالمركز االجتماعيالعيون سيدي ملوكتاوريرتالشرق360
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13/09/2021سينوفارمالمدرسة الجماعاتية عبد الغاية السواحلعبد الغاية السواحلالحسيمةالحسيمة- تطوان-   طنجة361

13/09/2021فايزراع عبد الخالق الطريسالعليينالمضيق الفنيدقالحسيمة- تطوان-   طنجة362

10/09/2021سينوفارم-مقريصات-إعدادية محمد السادس وزانوزانالحسيمة- تطوان-   طنجة363

11/09/2021سينوفارم-بوقرة- إعدادية موحا أوحمو الزياني وزانوزانالحسيمة- تطوان-   طنجة364

13/09/2021فايزر-عين بيضاء-م  أحمد أمين /موزانوزانالحسيمة- تطوان-   طنجة365

13/09/2021فايزر-أسجن - ابن رشد التأهيلية . ثاوزانوزانالحسيمة- تطوان-   طنجة366

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الجماعيسوق االحدشفشاونالحسيمة- تطوان-   طنجة367

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحيسطيحةشفشاونالحسيمة- تطوان-   طنجة368

13/09/2021سينوفارمالمركز الصحي الجبهةمتيوةشفشاونالحسيمة- تطوان-   طنجة369

16/09/2021فايزرثانوية طارق بن زياد اإلعداديةبني دركولشفشاونالحسيمة- تطوان-   طنجة370

16/09/2021سينوفارمثانوية الزرقطوني التأهيليةبني رزينشفشاونالحسيمة- تطوان-   طنجة371

16/09/2021فايزرثانوية فيفي التأهيليةفيفيشفشاونالحسيمة- تطوان-   طنجة372

16/09/2021فايزرثانوية الشيخ أصبان التأهيليةتناقوبشفشاونالحسيمة- تطوان-   طنجة373

16/09/2021سينوفارمثانوية تزكان التأهيليةقاع أسراسشفشاونالحسيمة- تطوان-   طنجة374

13/09/2021سينوفارممركز قاعة الطيب البقاليتطوانتطوانالحسيمة- تطوان-   طنجة375

13/09/2021سينوفارممركز قاعة الجمبازتطوانتطوانالحسيمة- تطوان-   طنجة376

13/09/2021سينوفارممركز قاعة جمعية حنانتطوانتطوانالحسيمة- تطوان-   طنجة377

15/09/2021سينوفارمقافلة طبية- ثانوية القلة اإلعداديةالقلةالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة378

13/09/2021سينوفارمالملعب البلدي بالعرائشالعرائشالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة379

17/09/2021سينوفارمقافلة طبية- ثانوية السواكن اإلعداديةالسواكن أوالد أوشيحالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة380

18/09/2021سينوفارمقافلة طبية- ثانوية فاطمة الفهرية اإلعداديةزوادةالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة381

21/09/2021سينوفارمثانوية عياشة اإلعداديةعياشةالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة382

20/09/2021فايزرثانوية الوفاء اإلعداديةالعرائشالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة383

20/09/2021فايزرقاعة باحنينيالعرائشالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة384

20/09/2021فايزرثانوية المحمدية التأهيليةالقصر الكبيرالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة385

20/09/2021فايزرالقاعة المغطاةالقصر الكبيرالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة386

20/09/2021فايزرثانوية ليكسوس التأهيليةالساحل المركزالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة387

20/09/2021سينوفارمثانوية المجد اإلعداديةريصانة الشماليةالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة388

20/09/2021سينوفارمالمركز الصحيريصانة الجنوبيةالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة389

20/09/2021سينوفارمالمركز الصحيبني اعروسالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة390

20/09/2021سينوفارمالمركز الصحيعياشةالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة391

20/09/2021سينوفارمالمركز الصحيتطفتالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة392

20/09/2021سينوفارمالمركز الصحيزعرورةالعرائشالحسيمة- تطوان-   طنجة393


