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106/09/17إقليم: الحسيمةبني بوخلفإقليم: الحسيمةوعضية 38 مزدوجنقور06585G اسماعيل المرزكيوي

304/09/18إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةبني عياش 31 مزدوجتيفروين06580B حكيمة الحنكاري

502/09/20إقليم: الحسيمةازغارإقليم: الحسيمةبني احمد 7 مزدوجكتامة18627Wإبراهيم العزوزي

مدرسة ابن حنبل إقليم: الحسيمةايت القاضي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
1014/02/17 32 بني مكادة 15197Tأبرطال لبنى

)المقاطعة(
مزدوج

506/09/17إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمةازيل 28 إلتحاق بالزوجإحسان الوعزيزي 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة الجماعاتية عبد 

الغاية السواحل

م/م الخراشفة 2 إقليم: الحسيمة

المركزية  عامرعين 

404/09/19إقليم: العرائش 12 مزدوجريصانة الشمالية05961Dأحمد ابن يعيش

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م الزاويةإقليم: الحسيمةاركيون 28 زاوية سيدي عبد 06603Bأحمد المسعودي

القادر
مزدوج

604/09/18إقليم: الحسيمةنفساستإقليم: الحسيمةبني احمد 21 مزدوجشكران06556Aأحمد بنموسى

504/09/18إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةبرناص 31 مزدوجسيدي بوتميم18619Mأحمد بوززوة

إقليم: فحص - م/م اكنوان البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م بني جميل

انجرة
604/09/19 14 مزدوجالقصر الصغير15315Wأريفي سكينة

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةامكزن 28 مزدوجبني جميل06541Jأسماء شعو

209/12/11إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمةتماسينت2 52 إلتحاق بالزوجةأشرف بقاضي 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

204/09/18إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةامكزن 31 مزدوجاربعاء تاوريرت06571Sإكرام الحموشي

702/09/20إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةازيل 9 إلتحاق بالزوجإلهام تريبة 06638Pمزدوجامرابطن

202/09/15إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةتمركالت 27 إلتحاق بالزوجةأمطوش عبدالله 06506W)مزدوجتارجيست )البلدية

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةاولد احمد 28 مزدوجبني جميل06541Jأمقران سميرة

102/09/20إقليم: الحسيمةمويةإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 7 مزدوجكتامة06748Jأمل العامري
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المدرسة البتدائية إقليم: الحسيمةم/م تبرانت

الفيض

503/09/13إقليم: الناضور 57 مزدوجالناضور )البلدية(12280Xآمنة الحسناوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةاريانن

النكور

203/03/17إقليم: الحسيمة 35 إلتحاق بالزوجةأنس الطرهوشي 27295Tمزدوجنقور

704/09/19إقليم: الحسيمةمازوزإقليم: الحسيمةبني احمد 14 مزدوجبني أحمد اموكزان06765Cأنور  عينوز

1006/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةاركيون 38 مولي أحمد 06718Bأنور الكوح

الشريف
مزدوج

902/09/10إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةبوغمبو 85 إلتحاق بالزوجأولجي إيمان 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

304/09/19إقليم: الحسيمةبني بوخلفإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 14 إلتحاق بالزوجإيمان أبجيج 06585Gمزدوجنقور

1006/09/17إقليم: الحسيمةتيزي خطابإقليم: الحسيمةتميانصت 22 مزدوجبني بونصر06795Kإيمان قيبو

406/09/17إقليم: الحسيمةم/م الرواضي 2إقليم: الحسيمةكلت 25 إلتحاق بالزوجةأيمن الزياني 06662Rمزدوجرواضي

105/09/08إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 94 إلتحاق بالزوجابتسام البزويقي 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

102/09/20إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةبرناص 7 مزدوجبني بشير18623Sابراهيم الفارسي

1004/09/19إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةبني احمد 14 مزدوجاساكن06728Mابراهيم الونسعيدي

104/09/18إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 15 إلتحاق بالزوجاحسان ازكاغ 06532Zمزدوجسنادة

504/09/19إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةموية 24 مزدوجبني جميل06546Pادريس الدرش

102/09/20إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: الحسيمةبني حسان 17 مزدوجعبد  الغاية السواحل06695Bاسماء بكور

مدرسة بني واسين إقليم: الحسيمةاسول

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
106/09/17 28 مزدوجالبحراويين21702Nاشرف بنمسعود

306/09/17إقليم: الحسيمةاسكرامإقليم: الحسيمةوعضية 29 إلتحاق بالزوجاعارود سميرة 06664Tمزدوجرواضي

106/09/17إقليم: الحسيمةابن بطوطةإقليم: الحسيمةورسان 30 إلتحاق بالزوجاكروح منال 20829P بني بوعياش

)البلدية(
مزدوج
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104/09/18إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةازيل 27 إلتحاق بالزوجاكريتاح صفاء 06506W)مزدوجتارجيست )البلدية

عمالة: وجدة - م. عبد المومنإقليم: الحسيمةأحمد بوكماخ

أنكاد
201/01/10 41 إلتحاق بالزوجالبوسلمي نوال 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

804/09/19إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةامكزن 24 مزدوجبني جميل06546Pالبوعزاتي نجيب

306/09/17إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 38 مزدوجبني عبد ا06596Uالتعربتي وسام

106/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةنفساست 22 مزدوجاربعاء تاوريرت06571Sالحجاج جمال

404/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةبني بشير 21 مزدوجشكران06558Cالحدوشي شهيد

604/09/19إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةازغار 14 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gالحساني ليلى

302/09/20إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةمازوز 8 إلتحاق بالزوجالخطابي ليلى 06638Pمزدوجامرابطن

606/09/17إقليم: الحسيمةمدرسة.كم-امنودإقليم: الحسيمةايت طاعة 23 إلتحاق بالزوجةالدهري م 23963Wمزدوجنقور

المدرسة البتدائية وادي إقليم: الحسيمةالسواحل

المخازن

702/09/09عمالة: فاس 87 جنان الورد 02011Kالربيعي عبد الرحمن

)المقاطعة(
مزدوج

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةبني اشبون 28 مزدوجبني جميل06541Jالرحموني حياة

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 28 مزدوجبني جميل06541Jالطيب لزعر

عمالة: طنجة - مدرسة البديع البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين

أصيل
906/09/17 28 بني مكادة 20081Bالعاشوري رشيدة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: الحسيمةاشتوانن

بويزازارن

105/09/03إقليم: الناضور 127 إلتحاق بالزوجالعدناني نوال 27269Pمزدوجايحدادن

804/09/19إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 17 إلتحاق بالزوجالعزوزي فدوى 06588Kمزدوجنقور

206/09/17إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةشقران 30 إلتحاق بالزوجةالعماري كمال 06646Yمزدوجلوطا

116/09/98إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 161 أقدمية 16 سنةالفارسي مصطفى 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية
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124/02/17إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 32 إلتحاق بالزوجةالفضالي عبد الحق 27257Bمزدوجزيتون

404/09/12عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 67 جنان الورد 24318Gالفضيلي هشام

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أمراح الدبان إقليم: الحسيمةتميانصت

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
602/09/20 17 مزدوجتغرامت05549Fالمرابط دعاء

إقليم: فحص - م/م دوقشير البتدائيةإقليم: الحسيمةمازوز

انجرة
702/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز05538Uالمرابط فاطمة

204/09/18إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةبني بشير 21 مولي أحمد 06712Vالمرابط م خالد

الشريف
مزدوج

316/10/17إقليم: الحسيمةاتشايفإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 22 إلتحاق بالزوجالمسعودي بشرى 06785Zمزدوجسيدي بوتميم

304/09/18إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةبني بشير 21 مزدوجبني جميل06549Tالمسعودي رشيدة

206/09/17إقليم: الحسيمةبوجنانإقليم: الحسيمةتمشطت 28 مزدوجبني عبد ا06595Tالمسعودي فاطمة

928/09/17إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةبرناص 28 مزدوجبني جميل06549Tالمكي الخمليشي

106/09/17إقليم: الحسيمةاتشايفإقليم: الحسيمةتمركالت 23 إلتحاق بالزوجةالمموحي عبد الرحيم 06785Zمزدوجسيدي بوتميم

مدرسة بجماعة بني إقليم: الحسيمةشقران

بوعياش

206/09/17إقليم: الحسيمة 31 إلتحاق بالزوجالمهجري سناء 26921L بني بوعياش

)البلدية(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين

أصيل
214/02/17 45 طنجة المدينة 26608Wالمهدي بلمكي

)المقاطعة(
مزدوج

303/09/13إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةالبواب 46 إلتحاق بالزوجالميضاوي هاجر 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

104/09/19إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبني عياش 14 مزدوجاساكن06724Hالميلود اشن

106/09/17إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةلحصن 25 إلتحاق بالزوجالهاني فاطمة 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

906/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةبني بشير 28 مولي أحمد 06718Bالهاني م

الشريف
مزدوج

506/09/00إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةم/م بني حديفة 161 أقدمية 16 سنةالهشامي حنان 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية
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عمالة: طنجة - مدرسة الواحة البتدائيةإقليم: الحسيمةتميانصت

أصيل
104/09/18 21 الشرف  مغوغة 15179Yالهللية حنين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الحسيمةتيغانيمين

باجة

516/09/99إقليم: الناضور 107 إلتحاق بالزوجالوافي لبنى 12289G)مزدوجالناضور )البلدية

404/09/18إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةاسمار 18 إلتحاق بالزوجةالياس اشهبار 18633Cمزدوجسنادة

307/09/16إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 35 مزدوجتيفروين06580Bاليعقوبي ياسمينة

916/09/96إقليم: الحسيمةدار السلومإقليم: الحسيمةابولي 138 أقدمية 16 سنةاليمني أمرزكو 06509Z)مزدوجأجدير )البلدية

904/09/19إقليم: الحسيمةاولد احمدإقليم: الحسيمةبني عياش 12 مزدوجسيدي بوزينب06678Hام الغلبزوري

202/09/10إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةالبواب 57 إلتحاق بالزوجامينة المسعودي 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةاتوت

اساكن

406/09/17إقليم: الحسيمة 28 مزدوجاساكن26536Tانس زعنون

404/09/18إقليم: الحسيمةالطوريسإقليم: الحسيمةم/م اساكن 18 إلتحاق بالزوجاولد الحاج حياة 06515Fمزدوجبني بوفراح

206/09/17إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةبني بشير 28 إلتحاق بالزوجةبتسبيح عبد المطلب 06503T)مزدوجامزورن )البلدية

101/01/17إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةنفساست 45 مزدوجنقور06588Kبحيدا م

502/09/20إقليم: الحسيمةمازوزإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 7 مزدوجبني أحمد اموكزان06765Cبدر الدين زروال

706/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةازيل 28 مزدوجبني عبد ا06599Xبديعة الحديوي

104/09/19إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةتلغونت 14 مزدوجبني بونصر06796Lبلل الحمري

206/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةتزروت 28 إلتحاق بالزوجبلحاجي سليمة 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

102/09/10إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةبوغمبو 81 إلتحاق بالزوجةبنعياد م 06653Fمزدوجازمورن

102/09/09إقليم: الحسيمةلعزيبإقليم: الحسيمةامرابطن 62 إلتحاق بالزوجبنيوب بشرى 06512C)مزدوجامزورن )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

307/09/04إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 131 أقدمية 16 سنةبهية سفليوي 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/85إقليم: الحسيمةحمان الفطواكيإقليم: الحسيمةابن الخطيب 168 أقدمية 16 سنةبوبكر ابوجيد 06496K)مزدوجالحسيمة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةتزروت

النكور

106/09/17إقليم: الحسيمة 28 إلتحاق بالزوجةبوزمبو عبد الحليم 27295Tمزدوجنقور

مدرسة عبد الكريم إقليم: الحسيمةامشحودن

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
806/09/17 25 بني مكادة 21699Kبوقشبار لطيفة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: الحسيمةتزروتإقليم: الحسيمةالمنصف 21 مزدوجسيدي بوزينب06680Kتميمونت أولد العربي

106/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 35 مولي أحمد 06718Bتوفيق السماعيلي

الشريف
مزدوج

504/09/18إقليم: الحسيمةاتشايفإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 21 إلتحاق بالزوجةجلل السردو 06785Zمزدوجسيدي بوتميم

المدرسة البتدائية إقليم: الحسيمةمولي رشيد

السلطان مولي 

216/09/96عمالة: فاس 104 جنان الورد 18646Sجللي  بن حدو

)المقاطعة(
مزدوج

406/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةوادي محكم 28 مزدوجسيدي بوتميم18619Mجمال إزغارن

101/01/02إقليم: الحسيمةدار السلومإقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرت 147 أقدمية 16 سنةجمال العزري 06509Z)مزدوجأجدير )البلدية

506/09/17إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمةبوصالح 32 مزدوجتيفروين06575Wجمال بنسعلي

102/09/20إقليم: الحسيمةم/م كتامةإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 مزدوجكتامة06742Cجهاد السردو

706/09/17إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 28 مزدوجبني جميل06549Tجواد المساوي

المجموعة المدرسية إقليم: الحسيمةازرياحن

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/03/17 32 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tجواد المنصوري

504/09/18إقليم: الحسيمةاسمارإقليم: الحسيمةبني عياش 21 مزدوجبني عمارت06691Xحرية بنعلي

المدرسة الجماعاتية عبد 

الغاية السواحل

مدرسة المام علي إقليم: الحسيمة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
706/09/17 37 الشرف  مغوغة 21180Wحسناء الغلبزوري

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/19إقليم: الحسيمةبني تيمانإقليم: الحسيمةتطياشت 14 مولي أحمد 06721Eحسنية المرابط

الشريف
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةاتوت 28 مزدوجبني جميل06546Pحسين بادي

727/02/17إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةبوجنان 33 إلتحاق بالزوجحليمة المشرافي 06668Xمزدوجأيت قمرة

المدرسة الجماعاتية 

اساكن

مدرسة صلح الدين إقليم: الحسيمة

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/17 22 الشرف  مغوغة 15178Xحمزة الحسوني

)المقاطعة(
مزدوج

807/09/16إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةبني بوخلف 23 إلتحاق بالزوجةحمزة رازيقي 06532Zمزدوجسنادة

1011/02/08إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةم/م الرواضي 2 101 إلتحاق بالزوجحنان علش 06653Fمزدوجازمورن

1006/09/17إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةإقليم: الحسيمةازرياحن 30 إلتحاق بالزوجحنانة يحيا 25963Vمزدوجرواضي

106/09/17إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةاغزار عيسى 31 إلتحاق بالزوجحياة بوسراو 06646Yمزدوجلوطا

306/09/17إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةتمركالت 26 إلتحاق بالزوجخديجة الدريسي 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

204/09/18إقليم: الحسيمةاتشايفإقليم: الحسيمةبني بشير 21 إلتحاق بالزوجةدعواك ياسين 06785Zمزدوجسيدي بوتميم

104/09/02إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمةامنود 145 أقدمية 16 سنةدكرى المساوي 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

104/09/19إقليم: الحسيمةم/م تغزوتإقليم: الحسيمةتلغونت 14 إلتحاق بالزوجدنيا قوبع 06772Kمزدوجتاغزوت

102/09/20إقليم: الحسيمةمويةإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 7 مزدوجكتامة06748Jدينا الزيزاوي

204/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةموية 21 مزدوجاساكن06724Hدينة اهراو

202/09/20إقليم: الحسيمةايت القاضيإقليم: الحسيمةبني يخلف 7 إلتحاق بالزوجذكرى شنشان 06642Uمزدوجامرابطن

304/09/19إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةاولد احمد 24 مزدوجاربعاء تاوريرت06571Sرشيد ازوكاغ

1016/09/96إقليم: الحسيمةدار السلومإقليم: الحسيمةابولي 140 أقدمية 16 سنةرشيد اطريشا 06509Z)مزدوجأجدير )البلدية

402/09/20إقليم: الحسيمةبني بشيرإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 مزدوجبني بشير06802Tرشيد بوحادو
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

زاوية سيدي عبد القادر

406/09/17إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمة 27 إلتحاق بالزوجرشيدة أشهبار 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

306/09/17إقليم: الحسيمةابن بطوطةإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 28 إلتحاق بالزوجرشيدة أغمير 20829P بني بوعياش

)البلدية(
مزدوج

804/09/18إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةازغار 21 مزدوجبني جميل06549Tرشيدة كديح

مدرسة سيدي أحمد بن إقليم: الحسيمةم/م اساكن

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
828/09/17 35 الشرف  مغوغة 15175Uرضا رايض

)المقاطعة(
مزدوج

406/09/17إقليم: الحسيمةايت الطيبإقليم: الحسيمةاعشيرن 38 مزدوجبني بوفراح06518Jرضوان البوهالي

606/09/17إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةاعشيرن 38 مزدوجبني عبد ا06596Uرضوان السحيمي

المدرسة البتدائية إقليم: الحسيمةاتشايف

الونشريسي

116/09/98عمالة: فاس 153 أقدمية 16 سنةرضوان اليوسفي 02074D المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

804/09/18إقليم: الحسيمةبني تيمانإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 21 مولي أحمد 06721Eرضوان قويع

الشريف
مزدوج

504/09/19إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةاتوت 15 إلتحاق بالزوجةزاد الخير العمراني 06638Pمزدوجامرابطن

404/09/12إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 48 إلتحاق بالزوجةزكرياء جيدان 06668Xمزدوجأيت قمرة

108/11/93إقليم: الحسيمةعبد العزيز الورياغليإقليم: الحسيمةازمورن 171 أقدمية 16 سنةزياني ربيعة 06485Y)مزدوجالحسيمة )البلدية

504/09/19إقليم: الحسيمةاولد احمدإقليم: الحسيمةبني احمد 14 مزدوجسيدي بوزينب06678Hسالم الفللي

706/09/17إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةإقليم: الحسيمةاريانن 28 إلتحاق بالزوجسعاد المقريني 25963Vمزدوجرواضي

111/02/08إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةتماسينت2 98 إلتحاق بالزوجةسعيد بوقشوش 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 29 مزدوجاساكن06728Mسعيد شعاب

104/09/19إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 14 مولي أحمد 06712Vسعيد فارس

الشريف
مزدوج

614/02/17إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةبني بوخلف 34 إلتحاق بالزوجسعيدة الطلحاوي 06668Xمزدوجأيت قمرة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

216/09/99إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: الحسيمةابن الخطيب 124 أقدمية 16 سنةسعيدة شكري 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

902/09/20إقليم: الحسيمةمازوزإقليم: الحسيمةبني احمد 7 مزدوجبني أحمد اموكزان06765Cسفيان الكوار

506/09/17إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةنفساست 25 إلتحاق بالزوجةسفيان الدرازي 06638Pمزدوجامرابطن

206/09/17إقليم: الحسيمةم/م كتامةإقليم: الحسيمةبني حسان 28 مزدوجكتامة06742Cسفيان المرابط

206/09/17إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةامكزن 38 مزدوجسنادة18633Cسكينة بنموسى

1004/09/18إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةتمشطت 18 إلتحاق بالزوجسكينة عزوزي 06525Sمزدوجسنادة

705/09/08إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةتماسينت2 68 إلتحاق بالزوجسلوى الولقاضي 06653Fمزدوجازمورن

904/09/19إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 14 مزدوجبني بشير18623Sسلوى بوعيون

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةم/م بني بونصار

اساكن

1006/09/17إقليم: الحسيمة 25 مزدوجاساكن26536Tسليم المموحي

406/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةدالية 25 مزدوجبني عبد ا06599Xسليم عكريش

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةاركيون 28 مزدوجبني جميل06541Jسليمان العسوتي

116/09/96إقليم: الحسيمةمدرسة سيدي عابدإقليم: الحسيمةايت هشام 167 أقدمية 16 سنةسليمان الغلبزوري 27301Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

1002/09/20إقليم: الحسيمةمازوزإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 7 مزدوجبني أحمد اموكزان06765Cسميرة أومزدو

202/09/14إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 44 إلتحاق بالزوجسميرة بوشرقي 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

416/09/97إقليم: الحسيمةابن الخطيبإقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائية 157 أقدمية 16 سنةسميرة ولد الحاج 06495J)مزدوجالحسيمة )البلدية

104/09/19إقليم: الحسيمةبني بشيرإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 14 مزدوجبني بشير06802Tسناء الدحماني

114/02/17إقليم: الحسيمةم/م بني حديفةإقليم: الحسيمةاسكرام 29 إلتحاق بالزوجسهام البوستاني 06614Nمزدوجبني حذيفة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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ترتيب
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/12إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةبينتي 48 مزدوجنقور06588Kسهام المرابط

206/09/17إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةوعضية 29 إلتحاق بالزوجسهام معاوين 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

506/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةاغيل احمد 28 مزدوجسيدي بوتميم18619Mسهام ملوكي

406/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةاعشيرن 28 إلتحاق بالزوجشادية عاطف 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةازيل

تروكوت

302/09/16إقليم: الدريوش 35 مزدوجاتروكوت12648Xشاهد بنعمر

106/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةم/م الزاوية 38 مزدوجتيفروين06580Bشدوتي عبد الخالق

105/09/11إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةاهارونن 1 54 إلتحاق بالزوجشدي نعيمة 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

704/09/18إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: الحسيمةبني تيمان 15 مزدوجامتار27294Sشكيب أحتيت

306/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةتطياشت 28 مزدوجسيدي بوتميم18619Mصابر البودجاي

304/09/19إقليم: الحسيمةاولد احمدإقليم: الحسيمةتطياشت 14 مزدوجسيدي بوزينب06678Hصباح الندلوسي

المدرسة الجماعاتية عبد إقليم: الحسيمةالمنصف

الغاية السواحل

104/09/19إقليم: الحسيمة 14 مزدوجعبد  الغاية السواحل26920Kصباح بلحسن

1004/09/18إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةاسول 21 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gعادل أمزغار

406/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 25 مزدوجبني جميل06546Pعادل البورماقي

604/09/18إقليم: الحسيمةنفساستإقليم: الحسيمةبني احمد 21 مزدوجشكران06556Aعادل التغدويني

104/09/19إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 14 مزدوجبني بونصر06796Lعادل الحداد

603/09/17إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: الحسيمةبني احمد 28 مزدوجعين لحصن05449Xعادل الزياني

104/09/18إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمةم/م كتامة 31 مزدوجتيفروين06575Wعباس أمزيان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةبني حسان 28 مزدوجبني جميل06546Pعبد الحق كنور

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةوعضية 35 مزدوجاربعاء تاوريرت06564Jعبد الرحيم الحدوشي

406/09/17إقليم: الحسيمةم/م الرواضي 2إقليم: الحسيمةكلت 25 إلتحاق بالزوجةعبد الشافي الخياطي 06662Rمزدوجرواضي

104/09/18إقليم: الحسيمةاهارونن 1إقليم: الحسيمةاولد احمد 15 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز أكومي 06619Uمزدوجبني حذيفة

المجموعة المدرسية إقليم: الحسيمةبني احمد

حجرة النحل

عمالة: طنجة - 

أصيل
604/09/19 14 مزدوجحجر النحل15223Wعبد العزيز الخمليشي

المدرسة البتدائية إقليم: الحسيمةابن بطوطة

يوسف ابن تاشفين

116/09/96إقليم: العيون 140 أقدمية 16 سنةعبد العزيز لغنيمي 06432R)مزدوجالعيون )البلدية

806/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةاسقيمن 22 مزدوجاربعاء تاوريرت06571Sعبد الغفور بوتقيوحت

904/09/18إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 21 مولي أحمد 06712Vعبد القوي بلحاج

الشريف
مزدوج

506/09/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةايت طاعة 22 إلتحاق بالزوجةعبد المالك أشهبار 06633Jمزدوجامرابطن

203/09/17إقليم: الحسيمةاغيل احمدإقليم: الحسيمةالسواحل 29 مزدوجبني عمارت06688Uعبد المجيد بلحاج

906/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 25 مزدوجبني جميل06546Pعبد الملك الزرقي

117/02/17إقليم: الحسيمةم/م بني حديفةإقليم: الحسيمةتزروت 29 إلتحاق بالزوجةعبد الملك خابوس 06614Nمزدوجبني حذيفة

مدرسة سيدي أحمد بن إقليم: الحسيمةم.م تامساوت

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/19 24 الشرف  مغوغة 15175Uعبد المناف القجطيعي

)المقاطعة(
مزدوج

504/09/19إقليم: الحسيمةبوغمبوإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 17 إلتحاق بالزوجةعبد المنعم العلوشي 06657Kمزدوجرواضي

106/09/17إقليم: الحسيمةبوجنانإقليم: الحسيمةتلغونت 28 مزدوجبني عبد ا06595Tعبد الواحد القادري

504/09/18إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةبرناص 21 مزدوجاساكن06728Mعبد الوحيد العيادي

204/09/18إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةاسول 21 مولي أحمد 06712Vعبدالله العز

الشريف
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية عبد 

الغاية السواحل

606/09/17إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمة 20 مزدوجبني بشير18623Sعثمان الحداد

902/09/20إقليم: الحسيمةبني تيمانإقليم: الحسيمةاسول 7 مولي أحمد 06721Eعز الدين البقالي

الشريف
مزدوج

208/09/00إقليم: الحسيمةمدرسة سيدي عابدإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 165 أقدمية 16 سنةعزاوي نادية 27301Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

مدرسة القرطبي 2 إقليم: الحسيمةتزغين

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/01 99 إلتحاق بالزوجعللي كوثر 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةبوصالح 29 مزدوجاربعاء تاوريرت06564Jعلوشي صديق

206/09/17إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةبني يخلف 38 مزدوجسنادة18633Cعلي أهروش

المدرسة الجماعاتية 

اساكن

مدرسة م شكري إقليم: الحسيمة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
706/09/17 22 بني مكادة 15232Fعلي العيادي

)المقاطعة(
مزدوج

206/09/17إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةالمنصف 28 مزدوجزرقات06791Fعماد أعبود

106/09/17إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةالمنصف 38 مزدوجاربعاء تاوريرت06565Kعماد أكوح

804/09/19إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 14 مزدوجبني بونصر06796Lعماد الحمدي

106/09/17إقليم: الحسيمةابوليإقليم: الحسيمةتميانصت 28 إلتحاق بالزوجةعماد دودوح 06500P بني بوعياش

)البلدية(
مزدوج

506/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةتلغونت 28 مزدوجسيدي بوتميم18619Mعمر  بنطيب

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: الحسيمةايت الطيب

الفنيدق
302/09/10 66 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hعمر أولد ابراهيم

406/09/17إقليم: الحسيمةتمركالتإقليم: الحسيمةلحصن 38 مزدوجبني حذيفة06616Rعمر الخمار

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: الحسيمةاتوت

الفنيدق
204/09/19 15 إلتحاق بالزوجغزلن بوسبيك 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

المدرسة الجماعاتية عبد إقليم: الحسيمةاركيون

الغاية السواحل

102/09/20إقليم: الحسيمة 7 مزدوجعبد  الغاية السواحل26920Kفؤاد المرابط

1001/01/06إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةمدرسة.كم-امنود 101 أقدمية 16 سنةفؤاد اوراغ 26365G)مزدوجامزورن )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةبرناص 14 مزدوجاساكن06728Mفؤاد با علي

804/09/19إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةبرناص 14 مزدوجبني بشير18623Sفؤاد بوززوة

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةاريانن

النكور

123/02/17إقليم: الحسيمة 36 إلتحاق بالزوجةفؤاد تاكي 27295Tمزدوجنقور

106/09/17إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةاسمار العلى 29 إلتحاق بالزوجفاطمة باحا 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

906/09/17إقليم: الحسيمةتمركالتإقليم: الحسيمةامكزن 38 مزدوجبني حذيفة06616Rفاطمة والقاضي

606/09/17إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 29 إلتحاق بالزوجفاطمة وهبي 06646Yمزدوجلوطا

606/09/17إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 38 مزدوجاربعاء تاوريرت06565Kفدوى الدويري

404/09/18إقليم: الحسيمةبني بوخلفإقليم: الحسيمةورسان 17 إلتحاق بالزوجفدوى المسعودي 06585Gمزدوجنقور

604/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 21 مزدوجاساكن06724Hفرح الزياني

1006/09/17إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةتيزي خطاب 25 إلتحاق بالزوجفردوس البوسلماني 06506W)مزدوجتارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةمازوز 28 مزدوجشكران06558Cفريد ابركان

706/09/17إقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةازغار 28 مزدوجاربعاء تاوريرت06564Jفريدة الخلقي

802/09/14إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: الحسيمةنفساست 51 إلتحاق بالزوجفضيل حياة 16387Lمزدوجمطماطة

804/09/18إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةمازوز 20 إلتحاق بالزوجةفوزي العشوري 06791Fمزدوجزرقات

104/09/18إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةالسواحل 21 مولي أحمد 06712Vفوزية الحندوسي

الشريف
مزدوج

1108/09/00إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: الحسيمةتمسينت1 74 إيموزار كندر 02276Yفوزية جيرة

)البلدية(
مزدوج

404/09/18إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةتميانصت 25 إلتحاق بالزوجةفيصل شيدي 06638Pمزدوجامرابطن
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

704/09/18إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةبني يخلف 25 مزدوجبني جميل06546Pكرامة حداوي

304/09/18إقليم: الحسيمةاهارونن 2إقليم: الحسيمةاتوت 31 مزدوجبني بوفراح18694Uكريم أكروح

إقليم: فحص - م/م الداهر البتدائيةإقليم: الحسيمةبني احمد

انجرة
602/09/20 17 مزدوجتغرامت05550Gكوتر المرابط

104/09/18إقليم: الحسيمةبني حسانإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 21 مزدوجعبد  الغاية السواحل06705Mكوثر أشباني

114/02/17إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 32 إلتحاق بالزوجلطيفة أحرشي 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

606/09/17إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةإقليم: الحسيمةكلت 28 إلتحاق بالزوجلوبنة شيشي 25963Vمزدوجرواضي

616/09/99إقليم: الحسيمةتيغانيمينإقليم: الحسيمةاعكيين 155 أقدمية 16 سنةليلى  بلخد 06488B)مزدوجالحسيمة )البلدية

506/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةبني اشبون 28 مزدوجبني جميل06541Jليلى اعروص

506/09/17إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 26 إلتحاق بالزوجليلى المفتوحي 25963Vمزدوجرواضي

204/09/18إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةمازوز 31 مزدوجتيفروين06580Bم أحلي

404/09/18إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةتلغونت 31 مزدوجزرقات06791Fم أمين برغوت

106/09/17إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةاسمار العلى 32 إلتحاق بالزوجةم الحاج سعيد 06565Kمزدوجاربعاء تاوريرت

406/09/17إقليم: الحسيمةبني بوخلفإقليم: الحسيمةاعشيرن 19 إلتحاق بالزوجةم الحجيوي 06585Gمزدوجنقور

المدرسة البتدائية إقليم: الحسيمةاصوفيين

عوينت الحجاج التانية

205/09/03عمالة: فاس 110 إلتحاق بالزوجةم الرحماني 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

106/09/17إقليم: الحسيمةبني حسانإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 28 مزدوجعبد  الغاية السواحل06705Mم الريفي

306/09/17إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةاركيون 38 مزدوجسنادة18633Cم الزاوي

106/09/17إقليم: الحسيمةبني حسانإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 28 مزدوجعبد  الغاية السواحل06705Mم الزنطار
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/82إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخ 190 أقدمية 16 سنةم السكاكي 06502S)مزدوجامزورن )البلدية

1004/09/19إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةبرناص 14 مزدوجبني بشير18623Sم الصدقي

304/09/18إقليم: الحسيمةاسقيمنإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 21 مزدوجبني عمارت06689Vم الصغير

506/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةبني حسان 28 مزدوجسيدي بوتميم18619Mم الطلحاوي

404/09/19إقليم: الحسيمةنفساستإقليم: الحسيمةبني احمد 14 مزدوجشكران06556Aم الغرس

1004/09/19إقليم: الحسيمةتزروتإقليم: الحسيمةبرناص 14 مزدوجسيدي بوزينب06680Kم الفلح

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةازغار

كتامة

1004/09/18إقليم: الحسيمة 31 مزدوجكتامة26919Jم المرابط

204/09/18إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةتطياشت 21 مزدوجبني بونصر06793Hم المموحي

604/09/18إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةازيل 15 مولي أحمد 06712Vم الورغي

الشريف
مزدوج

906/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةاتوت 28 مزدوجبني جميل06546Pم امين الخطابي

316/10/17إقليم: الحسيمةاهارونن 2إقليم: الحسيمةوادي محكم 28 إلتحاق بالزوجةم اولد اشريف 18694Uمزدوجبني بوفراح

604/09/19إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةموية 17 إلتحاق بالزوجةم بلحاج 06525Sمزدوجسنادة

804/09/18إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةوادي محكم 21 مزدوجبني جميل مكسولين06535Cم بلحاج

206/09/17إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 28 مزدوجبني جميل06549Tم بنحدو

302/09/20إقليم: الحسيمةم/م كتامةإقليم: الحسيمةبني احمد 7 مزدوجكتامة06742Cم بنمسعود

302/09/20إقليم: الحسيمةم/م كتامةإقليم: الحسيمةبرناص 7 مزدوجكتامة06742Cم جحيلل

304/09/18إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 21 مزدوجبني بونصر06793Hم دحو
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

416/09/93إقليم: الحسيمةابن الخطيبإقليم: الحسيمةلعزيب 163 أقدمية 16 سنةم سعيد المرابط 06495J)مزدوجالحسيمة )البلدية

604/09/18إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةمازوز 31 مزدوجاربعاء تاوريرت06571Sم محوت

104/09/18إقليم: الحسيمةتمركالتإقليم: الحسيمةوادي محكم 21 إلتحاق بالزوجمد يحة امغار 06616Rمزدوجبني حذيفة

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةاسول

موسى بن نصير

إقليم: فحص - 

انجرة
404/09/18 21 مزدوجتغرامت26902Rمراد ازداد

104/09/18إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةاسول 21 مزدوجبني جميل مكسولين06535Cمراد الخماري

404/09/18إقليم: الحسيمةتزروتإقليم: الحسيمةبني احمد 21 مزدوجسيدي بوزينب06680Kمراد المرنيسي

1004/09/19إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةبرناص 14 مزدوجبني بشير18623Sمراد بولحف

202/09/10إقليم: الحسيمةاعكيينإقليم: الحسيمةتمسينت1 57 إلتحاق بالزوجمريم أجلمام 06650Cمزدوجلوطا

م/م يوسف التليدي إقليم: الحسيمةم/م اساكن

_تنقوب

206/09/17إقليم: شفشاون 28 إلتحاق بالزوجمريم البرديجي 06224Pمزدوجتانقوب

202/09/14إقليم: الحسيمةاهارونن 1إقليم: الحسيمةازرياحن 50 مزدوجبني حذيفة06619Uمسلم الطلحاوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةاتوت

اساكن

206/09/17إقليم: الحسيمة 28 مزدوجاساكن26536Tمشاك عبد الحافظ

106/09/17إقليم: الحسيمةتزغينإقليم: الحسيمةم/م الزاوية 30 إلتحاق بالزوجةمصطفى الزياتي 06674Dمزدوجأيت قمرة

604/09/19إقليم: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةبني عياش 14 مزدوجاساكن06730Pمعاذ عكشتي

204/09/19إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةبني بشير 12 إلتحاق بالزوجمقدم سكينة 06580Bمزدوجتيفروين

909/09/00إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةايت طاعة 151 أقدمية 16 سنةمقدمي مريم 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

102/09/20إقليم: الحسيمةالمنصفإقليم: الحسيمةبني حسان 7 مزدوجعبد  الغاية السواحل06706Nمليكة بوضيشط

606/09/17إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةاعشيرن 19 إلتحاق بالزوجةمنصف لعجاب 06588Kمزدوجنقور
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةازيل

اساكن

106/09/17إقليم: الحسيمة 28 مزدوجاساكن26536Tمنية حمادوش

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: الحسيمةاعشيرن

انجرة
106/09/17 38 مزدوجاجوامعة05453Bمنير العزوزي

مدرسة عبد ا إبراهيم إقليم: الحسيمةاسول

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 بني مكادة 20082Cموراد بوهدان

)المقاطعة(
مزدوج

516/09/99إقليم: الحسيمةتيغانيمينإقليم: الحسيمةم/م الرواضي 2 161 أقدمية 16 سنةناجيسليم السكاكي 06488B)مزدوجالحسيمة )البلدية

705/09/08إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائية 56 إلتحاق بالزوجنادية جيدان 06653Fمزدوجازمورن

402/09/20إقليم: الحسيمةبني بشيرإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 مزدوجبني بشير06802Tنبيل دحمان

206/09/01إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 147 أقدمية 16 سنةنبيل سحمو 06653Fمزدوجازمورن

204/09/19إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةاتوت 14 مزدوجاساكن06724Hنبيلة الشفاني

904/09/18إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةبينتي 20 إلتحاق بالزوجنجاة عامير 06633Jمزدوجامرابطن

906/09/17إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةاريانن 25 إلتحاق بالزوجنزيهة اليعوتي 06646Yمزدوجلوطا

106/09/17إقليم: الحسيمةابوليإقليم: الحسيمةوعضية 28 إلتحاق بالزوجنعيمة الدمغي 06500P بني بوعياش

)البلدية(
مزدوج

1004/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةم/م اساكن 28 مزدوجبني جميل06541Jنعيمة الصالحي

504/09/18إقليم: الحسيمةتيزي خطابإقليم: الحسيمةتميانصت 21 مزدوجبني بونصر06795Kنعيمة بوعياد

604/09/18إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةاتوت 21 إلتحاق بالزوجنوال الخياطي 06638Pمزدوجامرابطن

104/09/19إقليم: الحسيمةم/م تغزوتإقليم: الحسيمةاتوت 14 مزدوجتاغزوت06772Kنوال الطاس

504/09/19إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 24 مزدوجبني جميل06546Pنوال بوغليظ

216/09/93إقليم: الحسيمةمولي رشيدإقليم: الحسيمةدار السلوم 163 أقدمية 16 سنةنور الدين الفرايكي 06491E)مزدوجالحسيمة )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةمازوز 28 مزدوجبني جميل06541Jنور الدين المداحي

106/09/17إقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةبوصالح 32 مزدوجاربعاء تاوريرت06564Jنوفل أحيذار

406/09/17إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 38 مزدوجتيفروين06575Wهاجر أعنسي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةاسمار

النكور

206/09/17إقليم: الحسيمة 28 إلتحاق بالزوجهدى بتسبيح 27295Tمزدوجنقور

106/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةوادي محكم 28 مزدوجبني عبد ا06599Xهشام المرابط

213/03/17إقليم: الحسيمةابوليإقليم: الحسيمةاهارونن 2 32 إلتحاق بالزوجوردة النحاس 06500P بني بوعياش

)البلدية(
مزدوج

506/09/17إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 25 إلتحاق بالزوجةوسيم أقبال 06588Kمزدوجنقور

806/09/17إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 28 مزدوجبني جميل06549Tوفاء الحبنوني

804/09/19إقليم: الحسيمةبوغمبوإقليم: الحسيمةاتوت 14 إلتحاق بالزوجوفاء الغليش 06657Kمزدوجرواضي

404/09/18إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةالسواحل 21 إلتحاق بالزوجوفاء بنصديق 06574Vمزدوجتيفروين

602/09/20إقليم: الحسيمةايت القاضيإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 7 إلتحاق بالزوجوفاء بوزمبو 06642Uمزدوجامرابطن

804/09/18إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةبرناص 21 مولي أحمد 06712Vياسر الخمليشي

الشريف
مزدوج

106/09/17إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةبني عياش 28 مزدوجبني بونصر06793Hياسين مسيتف

مدرسة بني واسين إقليم: الحسيمةاسول

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
106/09/17 28 مزدوجالبحراويين21702Nياسين يصاوب ا

104/09/19إقليم: الحسيمةبني عياشإقليم: الحسيمةالمنصف 14 إلتحاق بالزوجيوسرى اجداع 06760Xمزدوجبني بوشبت

104/09/18إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةبني اشبون 15 إلتحاق بالزوجةيوسف أبركان 06532Zمزدوجسنادة

602/09/20إقليم: الحسيمةكتامة كمإقليم: الحسيمةازغار 7 مزدوجكتامة27503Uيوسف بنسلم
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةتلغونت 21 مزدوجبني بونصر06796Lيوسف طولز

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين

أصيل
1006/09/17 25 الشرف  مغوغة 19969Eيوسف مموحين

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: الحسيمةاجدير المختلطة

ملول
203/09/13 69 المازيغيةأيت ملول )البلدية(05070Kم رضى اللـه البغدادي

عمالة: طنجة - مدرسة التحدي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م القوارين

أصيل
102/09/20 9 إلتحاق بالزوج    بشرى التزيلي 27598X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م ابن عرضون إقليم: شفشاونم/م اسوكا

_تلمبوط

902/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجتلمبوط06311J المهدي شفيشو

102/09/20إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م لهرى 7 مزدوجبني أحمد  الشرقية06066T جواد الشاعر

1202/09/20إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 مزدوجأولد علي منصور24432F حاتم الطويل

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن

أصيل
906/09/17 35 بني مكادة 26181G حنان   العسري

)المقاطعة(
مزدوج

702/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 مزدوجتزكان06301Y خالد برغوث

عمالة: المضيق - م.م الكوفإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

الفنيدق
808/02/17 41 مزدوجعليين05519Y سعيدة  أ خــــمــا ش

102/09/20إقليم: شفشاونم/م دار مناتإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 مزدوجبني سلمان18852R سلوى الحاجي

102/09/20إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 مزدوجبني بوزرة06276W عائشة الهللي

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

انجرة
202/09/20 17 مزدوجتغرامت05546C لهري حنان

102/09/20إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 مزدوجاسطيحة06287H نرجس الشنتوفي

302/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 مزدوجتزكان06301Y يونس أرهون

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

304/09/18إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاون 28 مزدوجالواد05579Nإبراهيم أمسيح

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

706/09/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاون 38 مزدوجبني حرشن05495Xإجلل إبن عبد الكريم
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021
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التوظيف
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 38 مزدوجبني دركول06191Dأحبيس أمينة

804/09/19إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 24 مزدوجالحمراء05563Wإحسان علوش

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

604/09/18إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: شفشاون 15 إلتحاق بالزوجةأحمد أبراري 05619Gمزدوجازل

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م إموكان

الحد القديم

عمالة: طنجة - 

أصيل
904/09/19 24 مزدوجحد الغربية15260Lأحمد الحميني

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

306/09/17إقليم: تطوانم.م الدشر لحمرإقليم: شفشاون 35 مزدوجواد لو )البلدية(05443Rأحمد معاد

م/م عبد العزيز بن إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

ادريس _الملحة

502/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06091Vإخلص الهراس

204/09/19إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 مزدوجتاسيفت06305Cإدريس الخراز

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

406/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاون 25 مزدوجالواد05572Fأسامة حناش

202/09/20إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 مزدوجمقريصات06345Wأسعاد الدراز

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م تغسوان 28 مزدوجامتار27294Sأسماء أبو سلم

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

104/09/19إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني فغلوم06200Nأسماء الشريف

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

إقليم: فحص - م/م الحومة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
304/09/19 24 مزدوجالقصر المجاز05534Pأسماء بنعيسى

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

1102/09/20إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاون 17 مزدوجأولد علي منصور24431Eأسماء سانية

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

 - تمارة
105/09/11 73 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wأسماء عزوزي

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

البريدية

عمالة: طنجة - 

أصيل
702/09/20 7 مزدوجحد الغربية15262Nإسماعيل الزهراوي

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

404/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاون 18 مزدوجبني صالح06179Rإسماعيل القلل

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاون 38 مزدوجبني دركول06191Dأسية عزوز
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عقبة بن نافع 

مركزية _لمدينة

مدرسة يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

104/09/18إقليم: شفشاون 18 مزدوجباب برد06006Cأسية عياد

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أوزكان

انجرة
404/09/19 14 مزدوجملوسة15316Xأشرف الكورعي

م/م علل بن عبد ا 

_باب تازة

521/03/17إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاون 39 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sأشطوط سعيدة

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاون 21 إلتحاق بالزوجأشيخان حبيبة 06295Sمزدوجتزكان

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

برد

602/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد25794Lأكدي ياسين

404/09/19إقليم: تطوانم.م افران عليإقليم: شفشاونم/م أناري 24 مزدوجبني سعيد05639Dإكرام الشيبة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أ مول

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tإكرام الفقيه

306/09/17إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاونم/م بني عشير 29 مزدوجلغدير06236Cإكرام بحرو

م/م ادريس الول 

_أوفاس

702/09/20إقليم: شفشاونم/م مواسإقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06095Zألطاف فشتالي

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م إشرحان

الفنيدق
702/09/20 8 إلتحاق بالزوجإلهام أبراري 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م الفقيه المودن 

_علوي

204/09/19إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاون 24 مزدوجزومي06404Kإلهام المصطفي

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/18 31 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tإلياس الحداد

106/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م تارغة 32 مزدوجتزكان06299Wإلياس فتح ا

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاون

برد

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد25794Lإلياس مخلوف

604/09/19إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 إلتحاق بالزوجأم كلثوم بلل 05527Gمزدوجصدينة

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاونم/م أغرمالك

_الجبهة

104/09/18إقليم: شفشاون 31 مزدوجمتيوة06132Pأمال الغري

1004/09/19إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 14 إلتحاق بالزوجأميمة أعراس 05574Hمزدوجالواد
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أملوك

أولد الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 17 مزدوجسيدي اليمني15282Kأميمة دقاقي

506/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 28 مزدوجالدردارة06219Jأمين لعجل

304/09/19إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 24 مزدوجالحمراء05563Wأمينة الشعيبي

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
902/09/20 17 مزدوجالقصر الصغير15308Nأمينة العشيري

1028/02/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 39 مزدوجبني حرشن05495Xأمينة المليلي

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

102/09/20إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاون 7 مزدوجاسطيحة06288Jأمينة بن عياد

م/م الحاج احمد إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

العسلني _بوزطاط

304/09/18إقليم: شفشاون 31 مزدوجباب تازة06171Gأمينة لكويط

106/09/17إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: شفشاونم/م بني يجل 28 إلتحاق بالزوجأنزي أسماء 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م ولمسة

أولد بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 7 مزدوجسيدي اليمني15285Nأنس قنجاع

102/09/20إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجمقريصات06345Wأنوار القاسمي

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق
706/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fأهجطان م

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تلريحان

الرملة

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/20 7 مزدوجدار الشاوي15235Jأيت وايو مولي رشيد

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: شفشاون

الفنيدق
204/09/19 14 إلتحاق بالزوجإيمان أولد علي وحمو 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

مدرسة ابن حنبل إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 7 إلتحاق بالزوجإيمان الخياط 15197T بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تلريحان

الرملة

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 7 مزدوجدار الشاوي15235Jإيمان الكبير

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م تلريحان

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 7 مزدوجالساحل الشمالي15272Zإيمان المهتدي

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

1004/09/19إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاون 13 إلتحاق بالزوجإيمان بن عيسى 06240Gمزدوجلغدير
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م بني عمران 

_اشوكان

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاون

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
402/09/20 8 إلتحاق بالزوجإيمان جرمون 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م واد المرسى  إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجإيمان حيون 05543Zمزدوجتغرامت

م/م عبد العزيز بن إقليم: شفشاونم/م مواس

ادريس _الملحة

402/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06091Vإيناس عسو

عمالة: المضيق - مدرسة أنوالإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

الفنيدق
204/09/18 15 إلتحاق بالزوجةأيوب أنقار 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م ازغار بني تليد _  إقليم: شفشاونم/م تلتفراط

أزغار

902/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجتانقوب06231Xأيوب ابن القائد

م/م دهار الخروب إقليم: شفشاونم/م أوزكان

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
604/09/19 14 مزدوجالقصر المجاز05539Vأيوب الغالي

102/09/20إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخلإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 7 مزدوجازغيرة15074Jااحمد البركة

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

انجرة
904/09/19 14 مزدوجملوسة15325Gابتسام ابكير

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إمنكورن

انجرة
902/09/20 7 مزدوجملوسة15325Gابتسام الخليفي

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

م/م الحاج احمد إقليم: شفشاون

العسلني _بوزطاط

904/09/18إقليم: شفشاون 21 إلتحاق بالزوجابتسام الخمسي 06171Gمزدوجباب تازة

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

_فيفي

102/09/20إقليم: شفشاون 17 مزدوجفيفي06203Sابتسام المنصوري

702/09/20إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م القوارين 17 مزدوجبني حرشن05496Yابراهيم  الهبطي

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاون

_سبت أسيفان

106/09/17إقليم: شفشاون 35 مزدوجبني سلمان06254Xابراهيم البقالي

102/09/20إقليم: شفشاونم/م بني مإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجتلمبوط18876Sابراهيم البوقمحي

مدرسة الشريف م إقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت

امزيان البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 17 الشرف  مغوغة 15176Vابراهيم الطارفة

)المقاطعة(
مزدوج

706/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م أناري 25 مزدوجتاسيفت06303Aابراهيم المقدم

عمالة: طنجة - مدرسة التحدي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

أصيل
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجةابراهيم المودن 27598X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م الهادي امغوس إقليم: شفشاونم/م احمداشن

_تكموت

302/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجمتيوة06134Sابراهيم ايرير

م/م احمد الراشدي 

_مشات

604/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاون 15 مزدوجبني صالح06179Rابن يعقوب أيمن

1006/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م الشرافات 38 مزدوجزينات05628Sاحسان الحساني

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

موسى بن نصير

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 17 مزدوجتغرامت26902Rاحسان حدف

م/م مولي علي الشريف إقليم: شفشاونم/م احمداشن

_المضيق

802/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني رزين06109Pاحسان طيو

106/09/17إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 30 إلتحاق بالزوجاحلم بلباه 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

406/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م إشرحان 28 مزدوجتاسيفت06303Aاحمامو جهان

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

_سطيحة

106/09/17إقليم: شفشاون 38 مزدوجاسطيحة06286Gاحناش عواطف

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تيمارت

انجرة
1002/09/20 7 مزدوجملوسة15316Xادم الخالدي

م/م سيدي يلصو _ إقليم: شفشاونم/م بني يجل

لخزانة

306/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجباب تازة06170Fارتيمي ايمان

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

804/09/19إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني حرشن05496Yاسريسر فاطمة

204/09/18إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 18 مزدوجاسطيحة06290Lاسماعيل إحسيوتن

520/02/17إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م ترينيس 32 مزدوجزاوية سيدي قاسم05645Kاسماعيل الحايك

204/09/19إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: شفشاونم/م تازخت 24 مزدوجالحمراء05566Zاسماعيل بنخنو

704/09/18إقليم: تطوانمدرسة م الراميإقليم: شفشاونم/م أمكري 20 إلتحاق بالزوجاسية البقالي القاسمي 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

1102/09/20إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاون 7 مزدوجأولد علي منصور24431Eاشتيوي هشام

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ترزات

انجرة
404/09/19 14 مزدوجملوسة15316Xاشرف العوداتي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة الرشاد إقليم: شفشاونم/م تازخت

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 17 الشرف  مغوغة 15180Zاكرام أزكاز

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: شفشاونم/م بني صدراتإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 11 إلتحاق بالزوجةالمين أولد بن عياد 06124Fمزدوجبني سميح

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
302/09/20 8 إلتحاق بالزوجالبزراتي سناء 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

مدرسة الرشاد إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 18 الشرف  مغوغة 15180Zالبقالي بشرى

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: شفشاونم/م مختار 30 إلتحاق بالزوجةالبقالي نوفل 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: شفشاونم/م بني يجل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 28 بني مكادة 20599Pالبقالي هاجر

)المقاطعة(
مزدوج

1004/09/18إقليم: تطوانم.م افران عليإقليم: شفشاونم/م ترينيس 28 مزدوجبني سعيد05639Dالتاويل م

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاونم/م أزغار

_سبت أسيفان

106/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجبني سلمان06254Xالتومي م

709/03/17إقليم: تطوانم.م بني وسيم 1إقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 39 مزدوجالسحتريين05588Yالجبيلي سعاد

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاونم/م بورد

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
703/09/13 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zالحساني يونس

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاونم/م إموكان

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
305/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zالحسين السفياني

إقليم: فحص - م/م لحلتيت البتدائيةإقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار

انجرة
106/09/17 24 مزدوجأنجرة05468Tالحسين يحيى

405/09/03إقليم: تطوانمدرسة سيدي الصعيديإقليم: شفشاونم/م الشرافات 131 أقدمية 16 سنةالحضري ليلى 05399T)مزدوجتطوان )البلدية

504/09/19إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م بني غفار 11 مزدوجالواد05572Fالدحماني م سعيد

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاونم/م إموكان

_المودين

204/09/18إقليم: شفشاون 21 مزدوجبني صالح06182Uالدراز حفصة

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاون

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
806/09/17 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zالرباج عبد الحفيظ

504/09/19إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م تغسوان 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yالرهوني خولة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

م/م بني حلو السفلى إقليم: شفشاون

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
903/09/13 35 مزدوجأنجرة05463Mالروندي م

عمالة: طنجة - مدرسة البركة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تارغة

أصيل
704/09/18 25 بني مكادة 26375Tالزاهر المصمودي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي يوسف إقليم: شفشاونم/م أمكري

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 25 بني مكادة 26331Vالزناسني هناء

)المقاطعة(
مزدوج

404/09/19إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م النعيمة 24 مزدوجتزكان06295Sالزهرة الراضي

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجالزهرة النعيم 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أمراح الدبان إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
602/09/20 17 مزدوجتغرامت05549Fالزهيري زهير

م/م المغرب العربي 

_الدردارة

101/01/02عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: شفشاون 124 إلتحاق بالزوجالسابق نجاة 24232Nمزدوجحربيل

914/02/17إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 45 مزدوجعين لحصن05449Xالسخايري  نصيرة

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

1004/09/12إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاون 48 مزدوجعين لحصن05449Xالسريفي م

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاون

_فيفي

805/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجفيفي06203Sالسطي وفاء

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الرملة

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/19 14 مزدوجدار الشاوي15235Jالسعيدي م

عمالة: طنجة - مدرسة الجاحظ البتدائيةإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر

أصيل
221/02/17 45 الشرف  مغوغة 23227Wالشريف زبيدة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م عيدادة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أولسن

انجرة
902/09/20 17 مزدوجاجوامعة05458Gالشعيبية فلح

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

_بني يرزين

206/09/17إقليم: شفشاون 19 مزدوجفيفي06207Wالشيخي رضوان

802/09/20إقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزيةإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 مزدوجبني كرفط05918Gالصديق بنطاهرة

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

 - تمارة
105/09/11 77 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wالصديقي يوسف

606/09/17إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م ترينيس 19 إلتحاق بالزوجةالطيب حميدون 06314Mمزدوجتلمبوط
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

304/09/19إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني صالح06177Nالعزوزي م

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاونم/م زدمت

_الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 19 إلتحاق بالزوجةالعياشي عزوز 06132Pمزدوجمتيوة

أحمد بنهاني _بني 

سميح

م/م عبد العزيز بن إقليم: شفشاون

ادريس _الملحة

706/09/17إقليم: شفشاون 19 مزدوجواد ملحة06091Vالغالي الفرشوني

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 38 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rالغوال فريد

904/09/19إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م تغسوان 24 مزدوجبني سعيد05638Cالفارسي يسرى

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

706/09/17إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاون 22 مزدوجبني دركول06195Hالفتات جواد

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

مدرسة م المكي إقليم: شفشاون

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 30 بني مكادة 15292Wالفحول عواطف

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي علي إقليم: شفشاونم/م أمكري

النوازلي

116/09/98إقليم: شفشاون 165 أقدمية 16 سنةالفرول وسيمة 06000W)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

مدرسة عبد العزيز إقليم: شفشاون

مزيان بلفقيه البتدائية

216/09/95إقليم: تطوان 187 أقدمية 16 سنةالفغلومي عبد السلم 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: فحص - م/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أزغار موسى

انجرة
602/09/20 17 مزدوجتغرامت05550Gالكرافص ليلى

906/09/17إقليم: شفشاونم/م دار أقوباعإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 30 إلتحاق بالزوجةالكرفطي عبد الرحمن 06166Bمزدوجالدردارة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

السيدة الحرة

302/09/20إقليم: وزان 7 مزدوجأونانة26438Lالمبارك معضاضي

106/09/17إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 28 إلتحاق بالزوجالمحساني عتيقة 05634Yمزدوجدار بني قريش

106/09/17إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: شفشاونم/م تاسيفت 29 مزدوجبني سعيد05636Aالمرابط م

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاون 15 مزدوجالمنصورة06080Hالمرابط مراد

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

المدرسة  الجماعاتية إقليم: شفشاون

بني سميح

906/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجبني سميح27596Vالمصطفى أحرميم

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م القوب 38 مزدوجبني دركول06191Dالمفضل الدراع
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

مدرسة ابو بكر الصديق إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
406/09/17 22 الشرف  مغوغة 25678Kالمفضل الكون

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م الرمان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني يجل

انجرة
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجالمكناسي نهيدة 15320Bمزدوجملوسة

302/09/20إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 مزدوجتانقوب06229Vالمنتصر البقالي

406/09/17إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 29 مزدوجتزكان06301Yالمهدي المجدوبي

1102/09/20إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م بني هليل 7 مزدوجأولد علي منصور24431Eالمهدي بابجة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م أولسن 28 مزدوجتاسيفت06303Aالمهدي م

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: شفشاونم/م القلعة

الفنيدق
106/09/17 30 إلتحاق بالزوجالنادي لطيفة 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م واد المرسى  إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
204/09/18 21 مزدوجتغرامت05543Zاليدري م

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

الزوة

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 7 مزدوجالمنزلة15245Vام أخويش

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 18 مزدوجالمنصورة06080Hام المرابط

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: شفشاونم/م أناري

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/19 24 بني مكادة 26779Gاميمة المعصري

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أغرمالك

انجرة
402/09/20 17 مزدوجتغرامت05546Cامينة رزوق

مدرسة الرشاد إقليم: شفشاونم/م أزغار

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 17 الشرف  مغوغة 15180Zامينةعياد

)المقاطعة(
مزدوج

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

م/م ابن طفيل _بني إقليم: شفشاون

وكتة

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني منصور06271Rانصاف بوقرنة

402/09/20إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م إحجامن 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05649Pايمان الخلوف

404/09/18إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونم/م متاع 15 مزدوجالواد19632Nايوب العساوي

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

إقليم: فحص - م/م اكنوان البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
802/09/20 17 مزدوجالقصر الصغير15315Wبثينة الحساني
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/20إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 مزدوجبني بوزرة06276Wبدر أقياب

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

102/09/20إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاون 7 مزدوجاسطيحة06287Hبدر الدين الحراق

502/09/20إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 7 مزدوجواد ملحة06094Yبدر الدين الزبخ

502/09/10إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: شفشاونم/م القوب 71 مزدوجأيت يدين26364Fبدر لكباش

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاون

_بوكامل

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجأيونان06031Eبدرالدين العلوي

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

311/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاون 22 مزدوجتاسيفت06303Aبدرالدين المجدقي

م/م ادريس الول 

_أوفاس

مدرسة سيدي أحمد بن إقليم: شفشاون

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/19 15 إلتحاق بالزوجبشرى   عزوز 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بوعباد السفلى إقليم: شفشاونم/م القوارين

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
502/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز19941Zبشرى  المودن

أحمد بنهاني _بني 

سميح

مدرسة المام علي إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 17 الشرف  مغوغة 21180Wبشرى البرديعي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية باب 

تازة

1004/09/18إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاون 25 مزدوجعين لحصن05449Xبشرى الخللي

م/م وادي الدهب 

_أزغار

504/09/19إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني حرشن05496Yبشرى الزعري

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 17 مزدوجالعوامة15289Tبشرى الزكري

302/09/20إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاونم/م بني بشار 17 مزدوجبني يدر05594Eبشرى العسري

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

أصيل
402/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wبشرى بوغنايم

مدرسة الرشاد إقليم: شفشاونم/م مواس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/20 17 الشرف  مغوغة 15180Zبشرى جبابرة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

704/09/19إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: شفشاون 16 إلتحاق بالزوجبشرى شقور 05613Aمزدوجزيتون

802/09/20إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجالخروب05605Sبلل أولوان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاون 28 مزدوجالدردارة06219Jبلل الدروج

1106/09/17إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاونم/م القوارين 27 مزدوجبني ليت05553Kبلل الزموري

م/م عبد العالي بنشقرون إقليم: شفشاونم/م أبي حيان

_المنصورة

206/09/17إقليم: شفشاون 19 مزدوجالمنصورة06073Aبلل العساوي

مدرسة الطبراني إقليم: شفشاونم/م أبي حيان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 15 إلتحاق بالزوجةبلل العساوي 15189J بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري

انجرة
302/09/20 17 مزدوجالقصر الصغير15308Nبلل العياط

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تازخت

انجرة
104/09/19 24 مزدوجتغرامت05546Cبلل المالكي الحليبي

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

404/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاون 18 مزدوجبني صالح06179Rبلل المجدقي

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

1202/09/20إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاون 7 مزدوجأولد علي منصور24431Eبلل بنعمارة

م/م موسى بن نصير 

_بني دركول

عمالة: طنجة - مدرسة الواحة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
128/02/17 20 الشرف  مغوغة 15179Yبلل مفتاح

)المقاطعة(
مزدوج

الثانوية التأهيلية المام 

الشاذلي للتعليم الصيل

431/01/17إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: شفشاون 25 إلتحاق بالزوجبن حدو أمينة 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

الجبهة

104/09/18إقليم: شفشاون 31 مزدوجمتيوة26486Nبن صالح سمير

713/03/17إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م تاسيفت 42 مزدوجزاوية سيدي قاسم05645Kبنصبيح ضحى

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

_بواحمد

106/09/17إقليم: شفشاون 32 مزدوجبني بوزرة06274Uبنعبد الرزاق يوسف

1104/09/19إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 24 مزدوجابغاغزة05603Pبنيزيد سعيدة

مدرسة الفريحيين إقليم: شفشاونم/م تسكالة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجبهيجة اشحيتة 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

606/09/17إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: شفشاون 32 مزدوجبني سعيد05636Aبهيجة مخلوف

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاونم/م متاع

الرينفي

206/09/17إقليم: تطوان 35 مزدوجالحمراء05561Uبوزيان الهنداز
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عبد العزيز بن إقليم: شفشاونم/م إحجامن

ادريس _الملحة

104/09/18إقليم: شفشاون 21 مزدوجواد ملحة06091Vتصال الصادق

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

202/09/20إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد06015Mتوفيق البخاري

420/02/17إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: شفشاونم/م ترينيس 32 مزدوجالسحتريين21303Eتوفيق الشركي

522/02/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 42 مزدوجسوق القديم05486Mتوفيق عربيوي

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

مدرسة المعرفة إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 9 إلتحاق بالزوجثورية البكوري 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع إقليم: شفشاونم/م أغرمالك

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
702/09/20 17 مزدوجالقصر الصغير15313Uثورية بلحسن

102/09/20إقليم: شفشاونم/م أزغار موسىإقليم: شفشاونم/م إحجامن 7 مزدوجامتار06102Gجابر أحيايوش

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاون 28 مزدوجالمنصورة06080Hجبران زرو

102/09/20إقليم: شفشاونم/م أزغار موسىإقليم: شفشاونم/م أولسن 7 مزدوجامتار06102Gجلل الردام

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أعرقوب

أصيل
206/09/17 25 بني مكادة 26181Gجلل المسياح

)المقاطعة(
مزدوج

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/20إقليم: شفشاونم/م أساكيإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني رزين06118Zجمال الدريسي البركاني

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

104/09/19إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني فغلوم06199Mجمال الدين الزكاري

604/09/19إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاونم/م دار منات 11 مزدوجفيفي06204Tجمال الهنداوي

206/09/17إقليم: تطوانم.م الحزومرييشإقليم: شفشاونم/م لهرى 38 مزدوجالسحتريين21312Pجواد أعريم

402/09/20إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: شفشاونم/م ولمسة 10 إلتحاق بالزوجةجواد الكريمي 05618Fمزدوجازل

302/09/20إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 مزدوجالخروب05607Uجواد بن يحيى

مدرسة شكيب أرسلن إقليم: شفشاونم/م لهرى

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجةجواد كنسي 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/20إقليم: وزانم م الشرفاءإقليم: شفشاونم/م أ مول 7 مزدوجقلعة بوقرة06371Zحاتم شهبون

مجموعة مدارس عبد إقليم: شفشاونم/م أملوك

المالك السعدي

702/09/20إقليم: وزان 7 مزدوجأونانة15042Zحاتم مسطفي

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

م/م الحاج احمد إقليم: شفشاون

العسلني _بوزطاط

106/09/17إقليم: شفشاون 38 مزدوجباب تازة06171Gحسام محتال

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

مجموعة مدارس عبد إقليم: شفشاون

المالك السعدي

502/09/20إقليم: وزان 7 مزدوجأونانة15042Zحسن الغماري

أحمد بنهاني _بني 

سميح

102/09/20إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاون 11 إلتحاق بالزوجحسناء أمغبيش 05625Nمزدوجزينات

602/09/20إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sحسناء الخسايسي

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

مجموعة مدارس أحمد إقليم: شفشاون

شوقي

804/09/18إقليم: وزان 31 مزدوجعين بيضاء06358Kحسناء الزرقي

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

عمالة: المضيق - م.م حيضرةإقليم: شفشاون

الفنيدق
306/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(05439Lحسناء السطي

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م أزغار موسى

_سطيحة

204/09/18إقليم: شفشاون 28 مزدوجاسطيحة06286Gحسناء اولد بن علي

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

1204/09/19إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاون 14 مزدوجأولد علي منصور24432Fحسناء بورايسي

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

م/م ابن خلدون _سوق إقليم: شفشاون

الحد

104/09/18إقليم: شفشاون 24 إلتحاق بالزوجحسناء زيطان 06235Bمزدوجلغدير

704/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م تغسوان 18 مزدوجبني سلمان06247Pحسناء يرو

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاون

_بوكامل

202/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجأيونان06031Eحسون م

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

102/09/20إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني كرفط05906Uحفصة التومي

202/09/16إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: شفشاونم/م تاسيفت 33 إلتحاق بالزوجحفصة زغلول 22891F)مزدوجواد لو )البلدية

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

1002/09/20إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاون 7 مزدوجاسطيحة06290Lحفيظة العمراني

1004/09/19إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م بني بشار 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05646Lحفيظة بلحسن
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/20إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاونم/م تغسوان 17 مزدوجبني يدر05594Eحكمت الشاعر

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م دكالة

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
1104/09/18 28 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tحكيمة العلوي

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاون

الرينفي

809/03/17إقليم: تطوان 45 مزدوجالحمراء05561Uحكيمة العيادي

م/م أمراح الدبان إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
204/09/18 18 مزدوجتغرامت05549Fحكيمة المخروط

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

903/09/13إقليم: تطوانمدرسة المختار السوسيإقليم: شفشاون 51 مزدوجواد لو )البلدية(05441Nحكيمة جعوان

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

1002/09/20إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاون 9 إلتحاق بالزوجحكيمة حياتي 21040Uمزدوجتانقوب

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

مجموعة مدارس عبد إقليم: شفشاون

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(15217Pحليمة حمان

902/09/20إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاونم/م ولمسة 17 مزدوجبني يدر05594Eحماس السطي

404/09/19إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م تغسوان 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yحمدي صنهاجي هدى

202/09/20إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 مزدوجاسطيحة06287Hحمزة  خلوق

302/09/20إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 مزدوجالخروب05607Uحمزة ألواث

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م أملوك

الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 38 مزدوجمتيوة26486Nحمزة احميدان

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

404/09/19إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاون 14 مزدوجابغاغزة05603Pحمزة اقلعي

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أغبال

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cحمزة التاجر

402/09/20إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: شفشاونم/م أوزكان 7 مزدوجزومي06383Mحمزة الجريدي

904/09/19إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 مزدوجبني يدر19947Fحمزة الرامي الغريب

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني صدرات

الزوة

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 7 مزدوجالمنزلة15245Vحمزة القاسمي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تازخت

أولد الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/19 11 مزدوجسيدي اليمني15282Kحمزة امكود

مدرسة أبي حيان إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

التوحيدي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 7 إلتحاق بالزوجحمزة سهيلة 15183C بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بوعباد السفلى إقليم: شفشاونم/م ولمسة

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
302/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز19941Zحمزة قنديل

مدرسة الفريحيين إقليم: شفشاونم/م أساكي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 8 إلتحاق بالزوجةحميد رمزي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاون

الرينفي

406/09/17إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uحميدة الدقيوق

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الزوة

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 7 مزدوجالمنزلة15245Vحنان الكتيف

مدرسة المام علي إقليم: شفشاونم/م بني بشار

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 17 الشرف  مغوغة 21180Wحنان المهداوي

)المقاطعة(
مزدوج

304/09/19إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 24 مزدوجالسحتريين21303Eحنان اليمني

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أوزكان

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 17 مزدوجحجر النحل24284Vحنان تحتيح

م/م احمد الراشدي 

_مشات

614/02/17إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاون 35 مزدوجالواد05574Hحنان وازاني

304/09/19إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 مزدوجبني بوزرة06283Dحياة حيون

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م جنان النيش

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1006/09/17 25 مزدوجبليونش05541Xخالد أصبان

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلمزالة

انجرة
302/09/20 7 مزدوجملوسة15316Xخالد اللبوع

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
104/09/18 21 بني مكادة 20083Dخالد بلحاج

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بوعباد السفلى إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
402/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز19941Zخالد حفوط

806/09/17إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م القوارين 22 مزدوجبني سميح18834Wخالد عزوز

402/09/20إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yخاولة قجقوجة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/20إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م أولسن 9 إلتحاق بالزوجخديجة التشاهة 05486Mمزدوجسوق القديم

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

م/م خندق الزرارع إقليم: شفشاون

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
904/09/19 14 مزدوجالقصر الصغير15313Uخديجة العمارتي

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاون

_سطيحة

702/09/16إقليم: شفشاون 33 مزدوجاسطيحة06286Gخديجة العنبري

إقليم: فحص - م/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

انجرة
202/09/20 17 مزدوجتغرامت05550Gخديجة امطوش

506/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م الواديين 28 مزدوجتزكان06295Sخديجة حمودان

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

الهار

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 17 مزدوجالمنزلة15243Tخديجة نديم

213/03/17إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: شفشاونم/م أ مول 45 مزدوجواد لو )البلدية(22891Fخرشوش م

704/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م بني م 15 إلتحاق بالزوجخلود المودن 06160Vمزدوجباب تازة

م م أبو القاسم إقليم: شفشاونم/م أولسن

الزهراوي

1002/09/20إقليم: وزان 7 إلتحاق بالزوجخليصة بوقجيج 15033Pمزدوجسيدي رضوان

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

م/م ازغار بني تليد _  إقليم: شفشاون

أزغار

902/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجتانقوب06231Xخليصة خيرون

1004/09/19إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م القوارين 14 مزدوجتاسيفت06305Cخولة  حبلي

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

604/09/19إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: شفشاون 14 إلتحاق بالزوجخولة البودرار 05619Gمزدوجازل

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م إجافن

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
301/09/20 10 إلتحاق بالزوجخولة بوسكري 26014Aمزدوجعليين

مجموعة مدارس عبد إقليم: شفشاونم/م تلتفراط

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل
1002/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(15217Pخولة زبايري

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

م/م سيدي يلصو _ إقليم: شفشاون

لخزانة

604/09/19إقليم: شفشاون 11 إلتحاق بالزوجدعاء أشتيب 06170Fمزدوجباب تازة

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

202/09/20إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجدعاء الحداد 06240Gمزدوجلغدير

م/م ادريس الول 

_أوفاس

مدرسة صلح الدين إقليم: شفشاون

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجدعاء المزياتي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: فحص - م/م الضاية البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مختار

انجرة
1004/09/19 24 مزدوجاجوامعة19308Lدينا العمراني

602/09/20إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاونم/م أولسن 17 مزدوجبني يدر05594Eرانية الوركلي

1102/09/20إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاونم/م لهرى 7 إلتحاق بالزوجراوية جدي 05495Xمزدوجبني حرشن

602/09/20إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 17 مزدوجبني ليت05553Kراوية شملل

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجرباب اشروي 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
902/09/20 7 إلتحاق بالزوجرباب البراق 26014Aمزدوجعليين

902/09/20إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 7 مزدوجفيفي06204Tرجاء الرقيوق

مدرسة مولي يوسف إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 25 بني مكادة 26331Vرحاب ابن الخضير

)المقاطعة(
مزدوج

804/09/19إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م دار منات 21 مزدوجابغاغزة05596Gرحمة القطار

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاونم/م لهرى

_بني يرزين

702/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجفيفي06207Wرحمة برهون

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

1102/09/20إقليم: تطوانم.م اولد علي المنصورإقليم: شفشاون 17 مزدوجأولد علي منصور05581Rرحمة سوليماني

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 25 مزدوجالعوامة15288Sرشيد اجناو

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مواس

انجرة
1002/09/20 7 مزدوجملوسة15316Xرشيد السماس

102/09/20إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 7 إلتحاق بالزوجةرشيد النورتي 06247Pمزدوجبني سلمان

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاونم/م أملوك

_بوكامل

104/09/18إقليم: شفشاون 21 مزدوجأيونان06031Eرشيد حسون

302/09/20إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م دار منات 17 مزدوجابغاغزة05603Pرشيدة اشطوط

م/م وادي الدهب 

_أزغار

104/09/19إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاون 14 مزدوجفيفي06204Tرشيدة الطالب
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م تلريحان

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/20 7 مزدوجالساحل الشمالي15272Zرشيدة الكندوز

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

م/م موسى بن نصير إقليم: شفشاون

_بني دركول

406/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجبني دركول06186Yرضوان  بلحاج

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

م/م ادريس الحريري إقليم: شفشاون

_تورارين

302/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني فغلوم06197Kرضوان افاسي

104/09/18إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 21 مزدوجبني بوزرة06281Bرضوان البقالي

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار

انجرة
206/09/17 24 مزدوجأنجرة05472Xرضوان الحليمي

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

504/09/19إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 21 مزدوجبني فغلوم06200Nرضوان الخبوري

304/09/19إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاونم/م دار منات 11 مزدوجتانقوب20573Lرضوان زيطان

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/15 46 الشرف  السواني 15182Bرفيدة التهامي

)المقاطعة(
مزدوج

م/م سيدي يلصو _ إقليم: شفشاونم/م بني يجل

لخزانة

706/09/17إقليم: شفشاون 35 مزدوجباب تازة06170Fرفيقة اليفراحي

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أزغار

خندق سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 7 مزدوجدار الشاوي15238Mروعة عقا

702/09/20إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 9 إلتحاق بالزوجريان فاطمة الزهراء 06240Gمزدوجلغدير

م/م علل بن عبد ا 

_باب تازة

المدرسة الجديدة إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
205/09/07 91 بني مكادة 20080Aزبيدة الشولي

)المقاطعة(
مزدوج

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

304/09/19إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاون 14 مزدوجواد ملحة06094Yزكرياء الخنوس

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

1102/09/20إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاون 7 مزدوجأولد علي منصور24432Fزكرياء الريفي

م/م علل بن عبد ا 

_باب تازة

1005/09/11إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاون 62 مزدوجزينات05628Sزكرياء الوزاني

م/م ادريس الحريري إقليم: شفشاونم/م لهرى

_تورارين

202/09/20إقليم: شفشاون 17 مزدوجبني فغلوم06197Kزكرياء هاني

إقليم: فحص - م/م حسانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أ مول

انجرة
304/09/19 24 مزدوجالقصر الصغير15306Lزكية اخريبش
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 38 مزدوجباب تازة06160Vزهرة الشرواني

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

306/09/17إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاون 38 مزدوجلغدير06236Cزيطان سعيد

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

الهار

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 7 مزدوجالمنزلة15243Tزينب ابن بوزيد

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
130/01/17 32 بني مكادة 20083Dزينب التهامي

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/19إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م أ مول 24 مزدوجبني سعيد05638Cزينب الغزاوي

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

404/09/19إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني حرشن05498Aزينب الفرحاتي

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

104/09/18إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاون 21 مزدوجتانقوب20573Lزينب سليمان

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

مدرسة الشريف م إقليم: شفشاون

امزيان البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجزينب لشخم 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م إمنكورن

الرملة

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/20 17 مزدوجدار الشاوي15235Jسارة الحراق

302/09/20إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: شفشاونم/م النعيمة 8 إلتحاق بالزوجسارة الفقيري 05631Vمزدوجدار بني قريش

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

عمالة: المضيق - م.م الكوفإقليم: شفشاون

الفنيدق
729/03/17 45 مزدوجعليين05519Yسارة الونيغي

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tسارة بوخريس

م/م وادي الدهب 

_أزغار

1104/09/19إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني ليت05553Kسارة دحمان

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

مدرسة صلح الدين إقليم: شفشاون

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/19 22 الشرف  مغوغة 15178Xسارة زينون

)المقاطعة(
مزدوج

م/م الحاج احمد إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

العسلني _بوزطاط

206/09/17إقليم: شفشاون 35 مزدوجباب تازة06171Gسامي الوركلي

م/م سيدي يلصو _ إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

لخزانة

702/09/20إقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجسامية  اولد عمر 06170Fمزدوجباب تازة

إقليم: فحص - م/م تافزة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني هليل

انجرة
404/09/19 24 مزدوجأنجرة05465Pسامية الحسوني
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

204/09/19إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: شفشاون 14 إلتحاق بالزوجسرية الحساني 05720Sمزدوجالعوامرة

904/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م احمداشن 21 مزدوجبني صالح06177Nسعاد أزماط

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاون

_سطيحة

206/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجاسطيحة06286Gسعاد ألنتي

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

1006/09/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاون 28 مزدوجزينات05625Nسعاد بنمنصور

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

مدرسة الفريحيين إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجسعاد شركي كنوني 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م أملوك 28 مزدوجامتار27294Sسعيد الشرقاوي

202/09/20إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 17 مزدوجتزكان06295Sسعيد الشركي

106/09/17إقليم: وزانم/م الموحدينإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 22 مزدوجزومي26662Eسعيد المرابط

إقليم: فحص - م/م الحومة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت

انجرة
302/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز05534Pسعيد الهيشو

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

202/09/20إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاون 7 مزدوجمقريصات06345Wسعيد شهيد

704/09/19إقليم: شفشاونم/م إقورانإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 مزدوجبني سميح06128Kسعيد عزوز

702/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م إقوران 7 مزدوجتزكان06301Yسعيد مكوح

806/09/17إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م بني م 25 مزدوجتانقوب21040Uسعيد مهدي

904/09/18إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م إموكان 21 مزدوجالواد05572Fسعيدة أهلل

م/م ادريس الول 

_أوفاس

مجموعة مدارس ثريا إقليم: شفشاون

السقاط

202/09/20إقليم: وزان 17 مزدوجمقريصات06348Zسعيدة السريفي

عمالة: المضيق - مدرسة أنوالإقليم: شفشاونم/م ترينيس

الفنيدق
114/02/17 35 إلتحاق بالزوجسعيدة خليفة 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

مدرسة مولي علي بن إقليم: شفشاون

راشد

207/09/05إقليم: شفشاون 93 إلتحاق بالزوجسعيدة كريم 05996S)مزدوجشفشاون )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 21 مزدوجبني أحمد  الغربية06082Kسفيان الزرقي

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

102/09/20إقليم: شفشاونم/م ترزاتإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني منصور06268Mسفيان الصيوري

104/09/19إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م إزلجام 11 إلتحاق بالزوجةسفيان العافية 06240Gمزدوجلغدير

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

حجرة النحل

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 18 مزدوجحجر النحل15223Wسفيان العسرية

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أوزكان

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cسفيان المساتي

702/09/20إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجاسطيحة06287Hسفيان بن مرزوق

402/09/20إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجاسطيحة06287Hسفيان صداني

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

الحد القديم

عمالة: طنجة - 

أصيل
902/09/20 7 مزدوجحد الغربية15260Lسفيان فهمي

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أناري

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
502/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cسفيان قجدوح

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجسكينة أزنود 15289Tمزدوجالعوامة

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

عمالة: المضيق - م.م الكوفإقليم: شفشاون

الفنيدق
1002/09/20 9 إلتحاق بالزوجسكينة أشراو 05519Yمزدوجعليين

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 25 إلتحاق بالزوجسكينة اعزى 26486Nمزدوجمتيوة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م احمداشن

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
702/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cسكينة الزكاني

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: فحص - م/م تافزة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
804/09/19 24 مزدوجأنجرة05465Pسكينة السماس

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاونم/م بني يجل

الرينفي

906/09/17إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uسكينة الفاسي

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

المدرسة البتدائية المام إقليم: شفشاون

الشافعي

602/09/15عمالة: فاس 46 جنان الورد 02019Uسكينة بوخريص

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع إقليم: شفشاونم/م أوزكان

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
402/09/20 17 مزدوجالقصر الصغير15313Uسكينة بوعودة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م ادريس الول إقليم: شفشاونم/م إحجامن

_أوفاس

104/09/18إقليم: شفشاون 21 مزدوجبني رزين06114Vسكينة شقرون

مدرسة المام علي إقليم: شفشاونم/م بني صدرات

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 17 الشرف  مغوغة 21180Wسكينة شهبون

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أولسن

انجرة
802/09/20 17 مزدوجملوسة15316Xسكينة فارس

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

1102/09/20إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاون 17 مزدوجأولد علي منصور24432Fسكينة كركب

مدرسة خالد مشبال إقليم: شفشاونم/م إحجامن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 الشرف  مغوغة 15294Yسلمة الدريسي البركاني

)المقاطعة(
مزدوج

م/م ادريس الول 

_أوفاس

502/09/20إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاون 17 مزدوجبني بوزرة06283Dسلوى أبو حريف

مدرسة المعرفة إقليم: شفشاونم/م أساكي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
113/02/16 35 إلتحاق بالزوجسلوى الخالدي 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

113/02/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م بني غفار 29 مزدوجتزكان06299Wسلوى العز

إقليم: فحص - م/م الحومة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تسكالة

انجرة
602/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز05534Pسلوى بوزيد

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م أملوك 28 مزدوجامتار27294Sسليمان البقالي

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

604/09/19إقليم: تطوانم.م الحزومرييشإقليم: شفشاون 24 مزدوجالسحتريين21312Pسليمان الخراساني

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
704/09/19 14 مزدوجالقصر الصغير15308Nسليمان الصويار

102/09/20إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورحإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 مزدوجباب برد06008Eسليمان بغلل

المدرسة  الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

بني أحمد الشرقية

102/09/20إقليم: شفشاون 8 إلتحاق بالزوجسليمة لفريندي 27293Rمزدوجبني أحمد  الشرقية

1002/09/20إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م النعيمة 17 مزدوجالخروب05605Sسمية المليلي

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

417/02/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاون 35 مزدوجزينات05625Nسمية الوارثي

عمالة: طنجة - مدرسة التحدي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م النعيمة

أصيل
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجسمية زروالي 27598X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

أصيل
105/09/17 19 بني مكادة 20083Dسمية شكراد

)المقاطعة(
مزدوج

م/م مولي علي الشريف إقليم: شفشاونم/م تمريخت

_المضيق

104/09/18إقليم: شفشاون 18 مزدوجبني رزين06109Pسمير البركاني

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

104/09/19إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزيةإقليم: شفشاون 14 إلتحاق بالزوجسميرة الشيبة 05773Zمزدوجسوق القلة

مدرسة الخلص إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
103/09/13 69 الشرف  مغوغة 25435Wسميرة الناهي

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاونم/م تسكالة 31 مزدوجبني أحمد  الشرقية06070Xسميرة مزين

مجموعة مدارس إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

الخوارزمي

906/09/17إقليم: وزان 28 مزدوجسيدي بوصبر15086Xسميرة مغاري

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تلمزالة

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 17 مزدوجأقواس برييش15256Gسناء اشعايري

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

مدرسة  الحسن أبي إقليم: شفشاون

جمعة

105/09/03إقليم: شفشاون 141 أقدمية 16 سنةسناء اولد قاسم 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة الخلص إقليم: شفشاونم/م إجافن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 25 الشرف  مغوغة 25435Wسناء زيان

)المقاطعة(
مزدوج

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

405/09/03إقليم: تطوانمدرسة م السادسإقليم: شفشاون 131 أقدمية 16 سنةسناء كشرادة 05388F)مزدوجتطوان )البلدية

902/09/20إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م تيمارت 17 مزدوجابغاغزة05597Hسندس زيان

606/09/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاونم/م ترينيس 38 مزدوجبني حرشن05495Xسهام امان

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري

انجرة
702/09/20 17 مزدوجالقصر الصغير15308Nسهام اولد الشيخ عمر

م/م ادريس الول 

_أوفاس

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجسهام بنعمر 15289Tمزدوجالعوامة

مدرسة المعرفة إقليم: شفشاونم/م أساكي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 8 إلتحاق بالزوجسهام بنور 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

702/09/20إقليم: شفشاونم/م تلمزالةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجووزكان06149Hسهام فارس
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م علل بن عبد ا 

_باب تازة

عمالة: طنجة - مدرسة الواحة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
217/02/17 29 الشرف  مغوغة 15179Yسهام كديدو

)المقاطعة(
مزدوج

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
704/09/19 24 مزدوجاجوامعة05453Bسهام كلخة

104/09/19إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م الناليين 21 مزدوجامتار27294Sسهيلة ابويعلى

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
404/09/19 22 بني مكادة 26779Gسهيلة اعميمار

)المقاطعة(
مزدوج

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

922/02/17إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاون 39 مزدوجالسحتريين21304Fسهيلة عبو

602/09/20إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م أولسن 17 مزدوجابغاغزة05603Pشامة فرداوس

202/09/20إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شياإقليم: شفشاونم/م إموكان 7 مزدوجباب برد06019Sشدى شقرون

702/09/20إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م بني غفار 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05649Pشفيق الفيطحي

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

إقليم: فحص - م/م الزميج البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
404/09/19 14 مزدوجملوسة15322Dشهيدة الدريسي

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني بشار

خندق سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 17 مزدوجدار الشاوي15238Mشيماء أفقير

1002/09/20إقليم: تطوانم.م ارقادنإقليم: شفشاونم/م أناري 8 إلتحاق بالزوجشيماء أولد بن الحمدي 05442P)مزدوجواد لو )البلدية

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
402/09/20 7 إلتحاق بالزوجشيماء البزراتي 26014Aمزدوجعليين

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

عمالة: طنجة - مدرسة الخير البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
106/09/17 38 بني مكادة 21700Lشيماء الشارف

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: شفشاونم/م القوب

الفنيدق
202/10/17 25 إلتحاق بالزوجشيماء العزيزي 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م بين الويدان إقليم: شفشاونم/م لهرى

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
402/09/20 17 مزدوجتغرامت05547Dشيماء القماص

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

402/09/20إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاون 8 إلتحاق بالزوجشيماء الكموني 06240Gمزدوجلغدير

مدرسة م المكي إقليم: شفشاونم/م تيمارت

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجشيماء امصيفر 15292W بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1006/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zشيماء حمدان

202/09/20إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 8 إلتحاق بالزوجشيماء خرشيش 05631Vمزدوجدار بني قريش

404/09/19إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 24 مزدوجبني ليت05554Lشيماء ديدوس

م/م ادريس الول 

_أوفاس

504/09/19إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني صالح06177Nشيماء لمرابط

704/09/18إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 21 إلتحاق بالزوجشيماء مسان 06167Cمزدوجباب تازة

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاون

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
206/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zشيماء مصباح

عمالة: طنجة - مدرسة الواحة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أزغار

أصيل
102/09/20 17 الشرف  مغوغة 15179Yصارة الحسوني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن

أصيل
402/09/20 17 الشرف  مغوغة 19969Eصباح عيزة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م المصلى

أصيل
413/02/17 36 بني مكادة 26181Gصبان إبراهيم

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة صلح الدين إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 17 الشرف  مغوغة 15178Xصبيحة بنعلوش

)المقاطعة(
مزدوج

م/م وادي الدهب 

_أزغار

م/م عبد العزيز بن إقليم: شفشاون

ادريس _الملحة

302/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06091Vصفاء الرحموني

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م تفزة

الفنيدق
402/09/20 7 إلتحاق بالزوجصفاء الشيخي 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

304/09/19إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني بوزرة06283Dصفاء المدني

1102/09/20إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م لهرى 17 مزدوجعين بيضاء06364Sصفاء عبيد

مدرسة عبد الهادي إقليم: شفشاونم/م أبي حيان

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 25 بني مكادة 15295Zصفاء يسف

)المقاطعة(
مزدوج

303/09/13عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: شفشاونم/م المصلى 53 مزدوجمهاية03908Xصفوان النعيمي

204/09/19إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونم/م أناري 24 مزدوجبني ليت05552Jصفية بوقجيج

44



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

304/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاون 21 مزدوجبني دركول06188Aصلح الدين اللحيح

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

_فيفي

106/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجفيفي06203Sصليحة العبودي

505/09/17إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م دكالة 25 مزدوجابغاغزة05602Nطارق أزيات

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

المدرسة البتدائية أبو إقليم: شفشاون

شعيب الدكالي

306/09/17إقليم: تطوان 28 إلتحاق بالزوجةطارق الرملي 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

م/م مولي علي الشريف إقليم: شفشاونم/م أملوك

_المضيق

304/09/18إقليم: شفشاون 21 مزدوجبني رزين06109Pطه بوزريعت

104/09/19إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 إلتحاق بالزوجعائشة أولد العياشي 05631Vمزدوجدار بني قريش

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مختار

انجرة
1004/09/19 24 مزدوجاجوامعة05453Bعائشة الحسوني

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
502/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tعائشة الشعيري

م/م سيدي يلصو _ 

لخزانة

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

البيروني

804/09/19إقليم: تطوان 14 إلتحاق بالزوجعائشة العبد 26315Cمزدوجصدينة

إقليم: فحص - م/م حسانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري

انجرة
304/09/19 24 مزدوجالقصر الصغير15306Lعائشة العمراني

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

402/09/20إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاون 7 مزدوجامتار27294Sعادل اشوارف

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أناري

الرملة

عمالة: طنجة - 

أصيل
1002/09/20 7 مزدوجدار الشاوي15235Jعادل الحسناوي

مدرسة الخواريزمي إقليم: شفشاونم/م متاع

البتدائية

106/09/17إقليم: تطوان 22 إلتحاق بالزوجةعادل القزيني 05623Lمزدوجازل

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م توارشت

انجرة
206/09/17 22 مزدوجاجوامعة05453Bعادل مصباح

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الرفايف

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 مزدوجحد الغربية15265Sعباس نعناعة

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاون

_فيفي

406/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجفيفي06203Sعبد الحد العلوش

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/20إقليم: شفشاونم/م أ مولإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني سلمان06263Gعبد الله اشقراو
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/20إقليم: تطوانم.م أذايوغإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 7 مزدوجالواد05577Lعبد الله الزجلي

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاون

_سبت أسيفان

106/09/17إقليم: شفشاون 35 مزدوجبني سلمان06254Xعبد الله تفرستان

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاون

الشاذلي للتعليم الصيل

316/09/94إقليم: شفشاون 189 أقدمية 16 سنةعبد الحفيظ البعلوي 06423F)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح

_أمطراس

704/09/18إقليم: شفشاون 18 مزدوجبني دركول06248Rعبد الحكيم بوغلد

1102/09/20إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 مزدوجأولد علي منصور24431Eعبد الحليم الطلحاوي

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مواس

انجرة
1006/09/17 25 مزدوجملوسة15316Xعبد الحميد عبد الهادي

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

404/09/18إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاون 21 مزدوجبني بوزرة06281Bعبد الحنين الفاسي

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 24 مزدوجالعوامة15288Sعبد الحي أزيار

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاون

_المودين

504/09/18إقليم: شفشاون 15 مزدوجبني صالح06182Uعبد الحي أيت أحمد

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

الجبهة

906/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجمتيوة26486Nعبد الرحمان الداحمي

102/09/20إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجتاسيفت06305Cعبد الرحمان العديلة

202/09/20إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rعبد الرحمن الصغير

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ولمسة

أصيل
504/09/18 25 بني مكادة 26573Hعبد الرفيع الكتامي

)المقاطعة(
مزدوج

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
506/09/17 25 مزدوجبليونش05541Xعبد السلم بلل

906/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 35 مزدوجلغدير06240Gعبد السلم بلحاج

م/م عبد العالي بنشقرون إقليم: شفشاونم/م تلنداوود

_المنصورة

205/09/17إقليم: شفشاون 19 مزدوجالمنصورة06073Aعبد العزيز العساوي

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

202/09/20إقليم: الحسيمةمازوزإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني أحمد اموكزان06765Cعبد الغاني الدمغي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/20إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 7 مزدوجتاسيفت06305Cعبد القدوس الموفق علوي

204/09/18إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م أزغار موسى 28 مزدوجبني بوزرة06276Wعبد الكريم التمساني

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
1004/09/19 14 مزدوجملوسة15325Gعبد الكريم بنتسكورت

م/م ادريس الحريري إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

_تورارين

302/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني فغلوم06197Kعبد اللطيف الجشين

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاونم/م بني يجل

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
105/09/17 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zعبد اللطيف الشريف

106/09/17إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: شفشاونم/م بني غفار 30 إلتحاق بالزوجةعبد ا بن عزيز 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

202/09/15إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 34 إلتحاق بالزوجةعبد ا بوردان 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

502/09/20إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاون 7 مزدوجتاسيفت06305Cعبد ا حسني

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 28 مزدوجالمنصورة06080Hعبد المالك الصادق

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

402/09/20إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: شفشاون 7 مزدوجزومي06379Hعبد المجيد الحسيك

1302/09/20إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 مزدوجبني ليت05553Kعبد المحسن العوني

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الناليين

انجرة
1006/09/17 13 مزدوجالقصر الصغير15308Nعبد المغيث ابعيز

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

م/م عبد الرحمان إقليم: شفشاون

الصحراوي _ تلوان

1005/09/17إقليم: شفشاون 19 مزدوجبني أحمد  الشرقية06078Fعبد المنعم أوذاير

202/09/20إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 مزدوجتروال15062Wعبد المنعم الدهبي

506/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 19 مزدوجتزكان06295Sعبد المنعم العاقل

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
102/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wعبد المومن المصمودي

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أغرمالك

أولد الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل
902/09/20 7 مزدوجسيدي اليمني15282Kعبد الناجي  الشرقاوي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

عمالة: طنجة - مدرسة البديع البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
206/09/17 28 بني مكادة 20081Bعبد الواحد العطار

)المقاطعة(
مزدوج

602/09/20إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 مزدوجمقريصات06345Wعبدالحفيظ رشيد

102/09/20إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rعبدالحكيم برهون

606/09/17إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاونم/م تارغة 19 مزدوجزاوية سيدي قاسم05652Tعبدالخالق بلخودة

502/09/20إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجسيدي بوصبر15092Dعبدالصمد صديقي

202/09/20إقليم: وزانم م كراينوإقليم: شفشاونم/م أوزكان 7 مزدوجزومي06386Rعبدالكريم القيمي

502/09/20إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م بني م 7 مزدوجبني بوزرة06276Wعبدا  التازي

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: شفشاونم/م بني بشار

الفنيدق
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجةعبدالوهاب احمد 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م دهار الخروب إقليم: شفشاونم/م أغبال

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
204/09/19 14 مزدوجالقصر المجاز05539Vعثمان العزوزي

إقليم: فحص - م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

انجرة
216/02/17 29 مزدوجاجوامعة05457Fعثمان ايت حمو

402/09/20إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجتاسيفت06305Cعثمان بنقاسم

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

إقليم: فحص - م/م عيدادة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
504/09/19 21 مزدوجاجوامعة05458Gعثمان بونزول

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

البريدية

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/20 7 مزدوجحد الغربية15262Nعز الدين الحضري

406/09/17إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م أملوك 23 مزدوجبني سعيد05640Eعزالدين أشراو

504/09/18إقليم: تطوانمدرسة م الراميإقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار 18 إلتحاق بالزوجةعزوز فؤاد 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

مجموعة مدارس ثريا إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

السقاط

404/09/18إقليم: وزان 31 مزدوجمقريصات06348Zعزيز الحسوني

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

1004/09/19إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني فغلوم06200Nعزيز الشريف
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م تسكالة 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05646Lعزيز المزرتي

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

1102/09/20إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاون 17 مزدوجبني ليت05553Kعزيزة أ شطوط

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاون

_المودين

106/09/17إقليم: شفشاون 22 مزدوجبني صالح06182Uعصام البقالي

202/09/20إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م تيمارت 17 مزدوجعين بيضاء06364Sعفاف اخميسو

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/17 19 مزدوجالعوامة15289Tعكيش القيطوني

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

م/م عبد العزيز بن إقليم: شفشاون

ادريس _الملحة

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06091Vعلء احمامو

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م احمداشن

الزوة

عمالة: طنجة - 

أصيل
1202/09/20 7 مزدوجالمنزلة15245Vعلء الدين  المرابط

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م نودارت

الزوة

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 7 مزدوجالمنزلة15245Vعلء الطاهري

مدرسة أبو هريرة إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
420/02/17 32 إلتحاق بالزوجعلوش بهية 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م أوزكان 7 مزدوجبني أحمد  الشرقية06066Tعلي البعيوي

204/09/19إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 مزدوجبني صالح06177Nعلي البقالي

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م القوب

تازة

1003/09/13إقليم: شفشاون 35 إلتحاق بالزوجةعماد الغداس 26310Xمزدوجباب تازة

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني هليل

انجرة
504/09/19 11 مزدوجملوسة15316Xعماد الخراز

306/09/17إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م القوارين 22 مزدوجبني سميح18834Wعماد بضهو

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م نودارت 28 مزدوجتاسيفت06303Aعمر اجلب

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاون

_الدردارة

906/09/17إقليم: شفشاون 22 إلتحاق بالزوجةعمر الحضري 06218Hمزدوجالدردارة

202/09/20إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م أ مول 7 مزدوجتانقوب06229Vعمر الرحموني
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاونم/م تارغة 29 مزدوجعين لحصن05449Xعواطف آيت الحيان

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م عقبة بن نافع إقليم: شفشاون

مركزية _لمدينة

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد06010Gعواطف البحديدي

مدرسة الرشاد إقليم: شفشاونم/م تسكالة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 18 الشرف  مغوغة 15180Zعواطف الفغلومي

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/20إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 8 إلتحاق بالزوجعواطف مشعاال 06281Bمزدوجبني بوزرة

804/09/18إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاونم/م إشرحان 31 مزدوجالسحتريين21304Fعياد لطيفة

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

705/09/07إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: شفشاون 109 أقدمية 12 سنةغالمي حنان 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

م/م وادي الدهب 

_أزغار

1204/09/19إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني ليت05557Pغزلن أزرول

106/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م الشرافات 20 إلتحاق بالزوجغزلن بن عزيز 06160Vمزدوجباب تازة

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

106/09/17إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: شفشاون 29 مزدوجبني سعيد05636Aفؤاد شعيب

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
1004/09/19 11 مزدوجملوسة15316Xفؤاد كولشي

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني هليل

أصيل
904/09/19 24 بني مكادة 26573Hفاطمة أحرشي

)المقاطعة(
مزدوج

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

1102/09/20إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاون 17 مزدوجأولد علي منصور24432Fفاطمة أسريخ

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أغرمالك

أصيل
402/09/20 17 الشرف  مغوغة 19969Eفاطمة اقريقز الخمسي

)المقاطعة(
مزدوج

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاون

_الجبهة

104/09/18إقليم: شفشاون 31 مزدوجمتيوة06132Pفاطمة البراهمي

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاونم/م النعيمة

_سبت أسيفان

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني سلمان06254Xفاطمة البوقيدي

مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: شفشاونم/م بني ميزار

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 بني مكادة 20599Pفاطمة الدنجير

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

عمالة: طنجة - مدرسة بدر البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
406/09/17 24 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أفوزار 19972H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
802/09/20 7 مزدوجملوسة15316Xفاطمة الزهراء أمكود

702/09/20إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م إشرحان 17 مزدوجالواد05572Fفاطمة الزهراء ابغيل

م/م احمد الراشدي إقليم: شفشاونم/م أولسن

_مشات

204/09/19إقليم: شفشاون 14 مزدوجباب برد06023Wفاطمة الزهراء الحداد

مجموعة مدارس عبد إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(15217Pفاطمة الزهراء السعدي

عمالة: المضيق - م.م حيضرةإقليم: شفشاونم/م تاسيفت

الفنيدق
520/02/17 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(05439Lفاطمة الزهراء المختوم

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

602/09/20إقليم: تطوانم.م واد الليلإقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اليماني 05513Sمزدوجملليين

مدرسة المعرفة إقليم: شفشاونم/م مواس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
406/09/17 38 الشرف  مغوغة 26912Bفاطمة الزهراء اولد احجان

)المقاطعة(
مزدوج

م/م علل بن عبد ا إقليم: شفشاونم/م بني عشير

_باب تازة

906/09/17إقليم: شفشاون 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بنعلي 06158Tمزدوجباب تازة

206/09/17إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 28 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء خيرون 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

م/م دهار الخروب إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
902/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز05539Vفاطمة الزهراء زيني

مدرسة الرشاد إقليم: شفشاونم/م إمنكورن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 17 الشرف  مغوغة 15180Zفاطمة الزهراء نونو الغرباوي

)المقاطعة(
مزدوج

706/09/17إقليم: تطوانم.م الدشر لحمرإقليم: شفشاونم/م ترينيس 38 مزدوجواد لو )البلدية(05443Rفاطمة الزهرة ابن زكري

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إموكان

انجرة
204/09/18 21 مزدوجأنجرة05472Xفاطمة الزهرة ابن مبارك

م/م بين الويدان إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
302/09/20 17 مزدوجتغرامت05547Dفاطمة الزهرة احميمد البشري

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م بني صدرات

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/20 17 مزدوجالساحل الشمالي15272Zفاطمة الزهرة اقريقز

م/م وادي الدهب 

_أزغار

904/09/19إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاون 14 مزدوجفيفي06204Tفاطمة الزهرة البعبوع

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

أصيل
402/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wفاطمة الزهرة الصدقي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

مدرسة م المكي إقليم: شفشاون

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة الصيدي 15292W بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

1002/09/20إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 مزدوجالواد05572Fفاطمة الزهرة القاسمي الريبوز

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: شفشاونم/م توارشت

الفنيدق
706/09/17 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة بوزيد 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م ابي العلء المعري إقليم: شفشاونم/م أ مول

_أمطيل

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني سلمان06258Bفاطمة الزهرة محراش

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

م/م الحاج احمد إقليم: شفشاون

العسلني _بوزطاط

502/09/20إقليم: شفشاون 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الفحصي 06171Gمزدوجباب تازة

إقليم: فحص - م/م دوقشير البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

انجرة
902/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز05538Uفاطمة المايي

702/09/20إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م بني بشار 17 مزدوجبني حرشن05496Yفاطمة الوهابي

المدرسة  الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية

بني أحمد الشرقية

113/02/17إقليم: شفشاون 23 إلتحاق بالزوجفاطمة برهون 27293Rمزدوجبني أحمد  الشرقية

م/م علل بن عبد ا 

_باب تازة

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاون

_الدردارة

1013/02/17إقليم: شفشاون 29 إلتحاق بالزوجفاطمة بن سعادة 06218Hمزدوجالدردارة

م م عقبة بن نافع إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

الحناتة

902/09/20إقليم: وزان 17 مزدوجازغيرة15069Dفاطمة بوزهار

902/09/20إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 مزدوجابغاغزة05603Pفاطمة رفعة

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

مجموعة مدارس إقليم: شفشاون

الخوارزمي

106/09/17إقليم: وزان 28 مزدوجسيدي بوصبر15086Xفاطمة عرباوي

م/م ابن عرضون إقليم: شفشاونم/م اصفارن

_تلمبوط

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجتلمبوط06311Jفاطمة عزوز

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجفتيحة جراري 15289Tمزدوجالعوامة

مدرسة الرشاد إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/20 17 الشرف  مغوغة 15180Zفتيحة صباح

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني ميزار

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cفدوة حنان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م وادي الدهب 

_أزغار

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

موسى بن نصير

إقليم: فحص - 

انجرة
304/09/19 24 مزدوجتغرامت26902Rفدوى الخليفي

602/09/20إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م تيمارت 7 إلتحاق بالزوجفدوى الطراف 05484Kمزدوجسوق القديم

م/م ادريس الول 

_أوفاس

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 8 إلتحاق بالزوجفدوى العارف 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: شفشاون

الفنيدق
904/09/12 54 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bفدوى المستقيم

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: شفشاونم/م الشرافات 20 إلتحاق بالزوجفدوى بن سعيد 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

م/م عقبة بن نافع 

مركزية _لمدينة

مدرسة يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

106/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجباب برد06006Cفرح أحيان

102/09/20إقليم: الحسيمةاركيونإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 8 إلتحاق بالزوجفرح المحجور 06739Zمزدوجتامساوت

904/09/18إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م بني غفار 28 مزدوجزاوية سيدي قاسم05646Lفردوس   أجبار

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

م/م بوعباد السفلى إقليم: شفشاون

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
702/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز19941Zفردوس البراج

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 17 مزدوجحجر النحل24284Vفردوس بلحاج

عمالة: طنجة - مدرسة التحدي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أولسن

أصيل
202/09/20 8 إلتحاق بالزوجفردوس بن سليمان 27598X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني ميزار

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cفردوس بن كسوبة

م/م ادريس الول 

_أوفاس

مجموعة مدارس عبد إقليم: شفشاون

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل
902/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(15217Pفردوس بن موسى

404/09/18إقليم: شفشاونم/م العشايشإقليم: شفشاونم/م تازخت 21 إلتحاق بالزوجفردوس حيون 06165Aمزدوجالدردارة

مدرسة زليخة نصري إقليم: شفشاونم/م تارغة

البتدائية

106/09/17إقليم: تطوان 28 إلتحاق بالزوجفطيمة الحميدي 05507Kمزدوجملليين

204/09/19إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م بني هليل 11 مزدوجاسطيحة06290Lفطيمة الزهرة بن عياد

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 28 مزدوجمتيوة26486Nفطيمة محو
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/20إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م أزغار 7 مزدوجتانقوب06229Vفنة االبقالي

124/02/17إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م ترينيس 36 مزدوجبني سعيد05640Eفيصل  جبلي

مدرسة م الحداد إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/17 28 بني مكادة 26008Uكريم بن صفو

)المقاطعة(
مزدوج

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

مدرسة المام علي إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 17 الشرف  مغوغة 21180Wكريمة الحراق

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس عبد إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 25 مزدوجكزناية )البلدية(15217Pكريمة القسطيط

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 25 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rكريمة المرابط

إقليم: فحص - م/م تافزة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني هليل

انجرة
204/09/19 23 مزدوجأنجرة05465Pكريمة طليح

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

604/09/18إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاون 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05649Pكعبال عبد اللطيف

604/09/19إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 24 مزدوجالسحتريين21303Eكوثر  المصباحي

المدرسة الجماعاتية دار إقليم: شفشاونم/م تلريحان

الشاوي

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 17 مزدوجدار الشاوي15233Gكوثر أكعرير

مدرسة م المكي إقليم: شفشاونم/م أساكي

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجكوثر البردعي 15292W بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ولمسة

أصيل
102/09/20 17 الشرف  مغوغة 19969Eلما الريسولي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: شفشاونم/م القوارين

الفنيدق
402/03/17 35 إلتحاق بالزوجلبنى   المريمار 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

مدرسة عبد ا إقليم: شفشاون

الشفشاوني

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
204/09/18 15 إلتحاق بالزوجلبنى البقالي القاسمي 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

110/10/17إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م الناليين 23 مزدوجامتار27294Sلبنى الخالدي

606/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 28 مزدوجباب تازة06172Hلبنى النصر

704/09/19إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 24 مزدوجبني حرشن05498Aلبنى بعجاج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

103/09/13إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاون 51 مزدوجبني حرشن05495Xلبنى بن عمران

506/09/17إقليم: تطوانم.م الحزومرييشإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 28 مزدوجالسحتريين21312Pلبنى قاسم وعلي

1102/09/20إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاونم/م إقوران 17 مزدوجبني ليت05557Pلطفي بنصبيح

م/م سيدي يلصو _ إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو

لخزانة

106/09/17إقليم: شفشاون 38 مزدوجباب تازة06170Fلطيفة الهراس

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاون 28 إلتحاق بالزوجلطيفة شبدال 06295Sمزدوجتزكان

م/م وادي الدهب 

_أزغار

1104/09/19إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاون 14 مزدوجأولد علي منصور24432Fلطيفة وفيق

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاون

_سبت أسيفان

204/09/19إقليم: شفشاون 11 مزدوجبني سلمان06254Xلقمان زري

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

مدرسة ابو بكر الصديق إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
706/09/17 24 الشرف  مغوغة 25678Kلمياء الجمعي أوبه

)المقاطعة(
مزدوج

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

_فيفي

802/09/20إقليم: شفشاون 17 مزدوجفيفي06203Sلمياء بلفقيه

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاونم/م دكالة

الرينفي

106/09/17إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uلمياء كرمود

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

802/09/20إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: شفشاون 17 مزدوججبل لحبيب05489Rليلى أحدوش

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

مدرسة أبي ذر الغفاري إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/19 14 إلتحاق بالزوجليلى أولدهي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tليلى أوليوان

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

1104/09/19إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني ليت05554Lليلى البودرار

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م بني صدرات

_فيفي

904/09/19إقليم: شفشاون 14 مزدوجفيفي06203Sليلى بغلل

إقليم: فحص - م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تفزة

انجرة
1004/09/19 21 مزدوجاجوامعة05457Fليلى خوخة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد ا إبراهيم إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
406/09/17 28 بني مكادة 20082Cليلى عوراتو

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المام علي إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/20 17 الشرف  مغوغة 21180Wمجدولين لحرور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن

انجرة
204/09/18 18 مزدوجملوسة15325Gمحسن أدردوش

206/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م ترينيس 19 إلتحاق بالزوجةمحسن السطي 06240Gمزدوجلغدير

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

مدرسة الندلس إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 28 بني مكادة 19633Pمحسن بن داوود

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني هليل

أصيل
906/09/17 29 بني مكادة 26573Hم  إيشن

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 24 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rم  اللذهي

202/09/20إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزيةإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجعياشة05861Vم أمين فهيم

302/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجتزكان06301Yم أنوار طاهير

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاونم/م أغبال

_بوكامل

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجأيونان06031Eم أهلل

102/09/20إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rم أولدها

م/م الفقيه المودن 

_علوي

مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
806/09/17 28 بني مكادة 20599Pم ابن ادريس العلمي

)المقاطعة(
مزدوج

704/09/19إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 11 مزدوجبني أحمد  الغربية06082Kم اسلمان

مدرسة الندلس إقليم: شفشاونم/م مواس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
306/09/17 32 بني مكادة 19633Pم الشرف الجباري

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد ا بن إقليم: شفشاونم/م تارغة

الصديق البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 29 بني مكادة 15296Aم النوار الوزاني الطيبي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

أولد الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 7 مزدوجسيدي اليمني15282Kم المين اعليلو

102/09/20إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجمقريصات06345Wم البخاري
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

إقليم: فحص - م/م الضاية البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
104/09/19 24 مزدوجاجوامعة19308Lم البرتولي

م/م ادريس الحريري إقليم: شفشاونم/م لهرى

_تورارين

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني فغلوم06197Kم البقالي

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

504/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاون 21 مزدوجبني دركول06188Aم البقالي

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

406/09/17إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاون 35 مزدوجالواد05574Hم البقالي

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cم البودالي

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار

_بواحمد

106/09/17إقليم: شفشاون 32 مزدوجبني بوزرة06274Uم التاغي

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م النعيمة

انجرة
402/09/20 7 مزدوجملوسة15316Xم الحساني الحسينوي

إقليم: فحص - م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح

انجرة
502/09/20 17 مزدوجاجوامعة05457Fم الخياط

302/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م أوزكان 7 مزدوجتزكان06301Yم الرحموني

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

104/09/19إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاون 11 مزدوجبني أحمد  الشرقية06070Xم الزيتوني

606/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م تيمارت 28 مزدوجزينات05628Sم الشاهدي الوزاني

903/09/13إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: شفشاونم/م تارغة 41 مزدوجواد لو )البلدية(22891Fم الشلي

104/09/19إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاونم/م بني هليل 11 مزدوجبني ليت05557Pم العسري

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م النعيمة

الرفايف

عمالة: طنجة - 

أصيل
902/09/20 7 مزدوجحد الغربية15265Sم العمراني

1102/09/20إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م أزغار 7 مزدوجأولد علي منصور24432Fم العوفي

م/م بني عمران 

_اشوكان

604/09/18إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: شفشاون 18 مزدوجبني حرشن05501Dم الغروص

مجموعة مدارس ابن إقليم: شفشاونم/م بني صدرات

باجة

202/09/20إقليم: وزان 7 مزدوجأونانة15045Cم القيري
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عقبة بن نافع إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق

مركزية _لمدينة

204/09/18إقليم: شفشاون 15 مزدوجباب برد06010Gم المامون

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاون

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
206/09/17 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zم المدن

406/09/17إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م القوارين 22 مزدوجبني سميح18834Wم المرابط

م/م عبد الرحمان إقليم: شفشاونم/م نودارت

الصحراوي _ تلوان

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني أحمد  الشرقية06078Fم المرابط

116/09/92إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار 73 مزدوجاسطيحة06287Hم المصمودي

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

502/09/20إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد06015Mم الهواري

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

202/09/20إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزيةإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني عروس05880Rم الوهابي

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاون

_بني يرزين

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجفيفي06207Wم اوطلي

مدرسة عبد الهادي إقليم: شفشاونم/م أبي حيان

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 35 بني مكادة 15295Zم بن داشمي

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م زدمت 17 مزدوجتزكان06301Yم بوجمعة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م تفزة 15 مزدوجبني أحمد  الغربية06082Kم حجاج

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاون

_سطيحة

706/09/17إقليم: شفشاون 29 مزدوجاسطيحة06286Gم زيطان

1102/09/20إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 مزدوجأولد علي منصور24432Fم سطة

م/م إبراهيم الروداني - إقليم: شفشاونم/م تلريحان

بوحنين

602/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجمتيوة06136Uم سعيد أقداح

304/09/18إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونم/م بورد 18 مزدوجبني ليت05552Jم سعيد الحداد

أحمد بنهاني _بني 

سميح

202/09/20إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاون 7 مزدوجاسطيحة06288Jم شريف

101/04/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاونم/م ترينيس 32 مزدوجبني حرشن05495Xم شهيد
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rم عزوز

704/09/19إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 11 مزدوجبني ليت05557Pم علي بلقاضي

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

انجرة
502/09/20 7 مزدوجملوسة15325Gم كمال الدردابي

402/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 7 مزدوجتزكان06301Yم لهبوب

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجإقليم: شفشاونم/م مختار

الفنيدق
904/09/19 11 إلتحاق بالزوجةم نور علمي مروني 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م طــــــــــــــــردان إقليم: شفشاونم/م تلريحان

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجبني عروس05886Xم ياسين العافية

1202/09/20إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 7 مزدوجالخروب05605Sمختار بناني

102/09/20إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجبني عروس05875Kمراد ابنيعش

المدرسة  الجماعاتية 

بني أحمد الشرقية

مدرسة الندلس إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 24 بني مكادة 19633Pمراد الزرقي

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م أوزكان 7 مزدوجاسطيحة06287Hمروان الركراكي

م/م وادي الدهب 

_أزغار

م/م ادريس الول إقليم: شفشاون

_أوفاس

502/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني رزين06114Vمروة السميري

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تازخت

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/19 24 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tمرية برشيد

م/م احمد الراشدي 

_مشات

مدرسة عبد ا إبراهيم إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 28 بني مكادة 20082Cمريم أبو الوفاء

)المقاطعة(
مزدوج

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
204/09/19 24 مزدوجأنجرة05472Xمريم أفزاز

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
302/09/20 17 مزدوجملوسة15325Gمريم آيت العسري

م/م عبد العالي بنشقرون إقليم: شفشاونم/م بني م

_المنصورة

104/09/18إقليم: شفشاون 15 مزدوجالمنصورة06073Aمريم اقجيجا

م/م الفقيه المودن 

_علوي

إقليم: فحص - م/م دوقشير البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
104/09/19 14 مزدوجالقصر المجاز05538Uمريم الدريسي البركاني
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

802/09/20إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجمريم البوزضوضي 05449Xمزدوجعين لحصن

102/09/20إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 مزدوجبني سلمان06247Pمريم الحمداني التغزوتي

المدرسة الجماعاتية دار إقليم: شفشاونم/م تلريحان

الشاوي

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 17 مزدوجدار الشاوي15233Gمريم الشعيري

102/09/20إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: شفشاونم/م النعيمة 17 مزدوجزومي06383Mمريم العروسي

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

الفنيدق
502/09/20 8 إلتحاق بالزوجمريم الهاشمي 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري

انجرة
702/09/20 17 مزدوجالقصر الصغير15308Nمريم بعنان

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م النعيمة

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
704/09/19 24 مزدوجبليونش05541Xمريم بنخالد

م/م الفقيه المودن 

_علوي

إقليم: فحص - م/م الزميج البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
404/09/19 14 مزدوجملوسة15322Dمريم بونكاب

202/09/20إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 17 مزدوجزومي06399Eمريم زارقي

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاونم/م دكالة

الرينفي

106/09/17إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uمريم زروق

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

أولد بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 7 مزدوجسيدي اليمني15285Nمريم سرحان

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

1102/09/20إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاون 7 مزدوجأولد علي منصور24431Eمريم سقيم

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م كرداد

الفنيدق
906/09/17 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fمريم عقار

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tمريم عمور

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: شفشاون

الفنيدق
204/09/19 12 إلتحاق بالزوجمريم ملول 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

518/02/17إقليم: تطوانم.م ارقادنإقليم: شفشاون 32 مزدوجواد لو )البلدية(05442Pمصطفى أخياط

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
1004/09/18 21 بني مكادة 20599Pمصطفى البقالي

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/20إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م تازخت 7 مزدوجاسطيحة06290Lمصطفى الحمام

م/م وادي الدهب 

_أزغار

304/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاون 21 مزدوجتزكان06295Sمصطفى العافية

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م إمنكورن

برد

1002/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد25794Lمصطفى العمراني

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أزغار

أولد الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 7 مزدوجسيدي اليمني15282Kمصطفى الفرح

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

م/م موسى بن نصير إقليم: شفشاون

_بني دركول

106/09/17إقليم: شفشاون 29 مزدوجبني دركول06186Yمصطفى الناذي

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أولسن

أصيل
206/09/17 28 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wمصطفى قادي

102/09/20إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 مزدوجبني بوزرة06276Wمصظفى اللفروني

م/م بني عمران 

_اشوكان

406/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاون 28 مزدوجزينات05628Sمعاد أزيات

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

1022/02/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاون 29 مزدوجزينات05625Nمعاذ مرون

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 7 إلتحاق بالزوجمفيدة جمعون 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر

الرينفي

106/09/17إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uملكت كلثوم

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

1102/09/20إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاون 17 مزدوجبني ليت05557Pمنار لهادي

م/م بني عمران 

_اشوكان

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاون 21 مزدوجتانقوب20573Lمنال بن خجو

304/09/19إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م أولسن 24 مزدوجالحمراء05563Wمنال كوديا

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

مجموعة مدارس م إقليم: شفشاون

العربي المساري

1102/09/20إقليم: وزان 7 مزدوجزومي06400Fمنتصر صماكة

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

م/م الحسن اليلصوتي إقليم: شفشاون

_تارية

202/09/20إقليم: شفشاون 8 إلتحاق بالزوجمنى أيت بنموسى 06211Aمزدوجالدردارة

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق

أصيل
306/09/17 25 بني مكادة 26181Gمنى بلوق

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أزغار

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cمنير الديلل

704/09/18إقليم: شفشاونم/م الواديينإقليم: شفشاونم/م متاع 15 مزدوجبني سلمان06249Sمنير المقدم

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م أوزكان

الفنيدق
406/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hموراد أكدي

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاونم/م بني يجل

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
426/01/17 45 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zنادية اللمطي

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/20 17 مزدوجحجر النحل24284Vناهد التومي

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تسكالة

أصيل
102/09/20 10 إلتحاق بالزوجناهيد بوصوف 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إجافن

أصيل
206/09/17 29 بني مكادة 20083Dنبيل ناس ادريس

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاونم/م تغسوان

الرينفي

906/09/17إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uنبيلة الدريسي البركاني

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاونم/م متاع

_الدردارة

206/09/17إقليم: شفشاون 28 إلتحاق بالزوجنجلء بن تحايكت 06218Hمزدوجالدردارة

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
206/09/17 35 بني مكادة 26181Gنجوى أيت عمران

)المقاطعة(
مزدوج

1102/09/20إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م تسكالة 17 مزدوجالخروب05607Uنجوى الزياني

102/09/20إقليم: شفشاونم/م الواديينإقليم: شفشاونم/م تيمارت 7 مزدوجبني سلمان06249Sنجوى مرون

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
904/09/19 24 مزدوجاجوامعة05453Bنجية بوشتة

مدرسة الحمراء - إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر

الرينفي

206/09/17إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uنجية لقسيلي

مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
517/02/17 42 بني مكادة 20599Pنجيمة الدريسي البركاني

)المقاطعة(
مزدوج

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
602/09/20 17 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wنجيمة بويلس
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م أمراح الدبان إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
202/09/20 17 مزدوجتغرامت05549Fندى القاسح

702/09/20إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م إموكان 17 مزدوجابغاغزة05597Hندى شقرون

302/09/20إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: شفشاونم/م تغسوان 8 إلتحاق بالزوجنرجس العشيري 05615Cمزدوجزيتون

مدرسة عبد الكريم إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 38 بني مكادة 21699Kنزيهة بنعمر

)المقاطعة(
مزدوج

م/م الفقيه المودن 

_علوي

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
504/09/19 24 مزدوجأنجرة05472Xنسرين بلي

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

206/09/17إقليم: تطوانمدرسة م الراميإقليم: شفشاون 25 إلتحاق بالزوجةنصر ا برهون 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: فحص - مدرسة المنار البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجنعمة عقار 15298Cمزدوجالبحراويين

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أملوك

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 7 مزدوجسبت الزينات15252Cنهاد الزرق

عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافعإقليم: شفشاونم/م إموكان

الفنيدق
902/09/20 10 إلتحاق بالزوجنهاد الفيللي 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 15 إلتحاق بالزوجنهال العمراني 15288Sمزدوجالعوامة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تلريحان

أولد بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل
1102/09/20 7 مزدوجسيدي اليمني15285Nنهلة الزكاوي

502/09/20إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 مزدوجبني فغلوم06200Nنوال اعزاير

المدرسة الجماعاتية دار إقليم: شفشاونم/م تاسيفت

بن قريش

114/02/17إقليم: تطوان 29 إلتحاق بالزوجنوال الدقيواق 27590Nمزدوجدار بني قريش

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م تغسوان 28 مزدوجتزكان06301Yنوال السباعي

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: شفشاونم/م تارغة

الفنيدق
1001/03/17 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(05429Aنوال بن رزكون

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تيمارت

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجنوال صابري 27597W)مزدوجكزناية )البلدية

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

206/09/17إقليم: شفشاونم/م دار أقوباعإقليم: شفشاون 25 إلتحاق بالزوجةنوبير الوركلي 06166Bمزدوجالدردارة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م الشرافات 29 مزدوجزينات05628Sنوح خيرون

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

_بني يرزين

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجفيفي06207Wنور الدين الزرهوني

المدرسة  الجماعاتية 

بني أحمد الشرقية

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: شفشاون

الفنيدق
902/09/15 45 مزدوجعليين19291Tنورة العمارتي

م/م بني عمران 

_اشوكان

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاون 21 مزدوجتانقوب20573Lنورة هريبو

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م النعيمة

انجرة
1202/09/20 7 مزدوجملوسة15316Xنوفل بلحاج

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاون

_بواحمد

104/09/18إقليم: شفشاون 18 إلتحاق بالزوجهاجر ابن تحايكت 06274Uمزدوجبني بوزرة

1004/09/19إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م أناري 24 مزدوجبني يدر05591Bهاجر الخمسي

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

عمالة: طنجة - مدرسة الواحة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل
902/09/20 17 الشرف  مغوغة 15179Yهاجر السلسي

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 مزدوجبني سلمان06247Pهاجر المصباحي

مجموعة مدارس ثريا إقليم: شفشاونم/م لهرى

السقاط

102/09/20إقليم: وزان 12 إلتحاق بالزوجهاجر انزيف 06348Zمزدوجمقريصات

مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
306/09/17 28 بني مكادة 20599Pهاجر جنبا

)المقاطعة(
مزدوج

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

804/09/19إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني حرشن05498Aهاجر سانية

مدرسة الخواريزمي إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو

البتدائية

206/09/17إقليم: تطوان 25 إلتحاق بالزوجهاجر ليحياوي 05623Lمزدوجازل

202/09/20إقليم: وزانم م سيدي بوزيتونإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجسيدي أحمد الشريف15085Wهبدالمنعم الطيف

إقليم: فحص - م/م دوقشير البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغسوان

انجرة
402/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز05538Uهدى أفلد

م/م موسى بن نصير 

_بني دركول

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاون

_الدردارة

206/09/17إقليم: شفشاون 29 إلتحاق بالزوجهدى الخشين 06218Hمزدوجالدردارة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م إموكان 21 مزدوجبني دركول06188Aهدى الرويفي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م ابن طفيل _بني 

وكتة

702/09/20إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاون 17 مزدوجابغاغزة05597Hهدى القطار

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاون

_بني يرزين

104/09/19إقليم: شفشاون 14 مزدوجفيفي06207Wهركال عثمان

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م اصفارن

انجرة
602/09/20 7 مزدوجملوسة15316Xهشام اعصيفر

102/09/20إقليم: شفشاونم/م بني مإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجتلمبوط18876Sهشام البقالي

508/02/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 39 مزدوجسوق القديم05486Mهشام العسري

302/09/20إقليم: شفشاونم/م الناليينإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 7 مزدوجامتار06108Nهشام ايت الحاج

604/09/18إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 18 مزدوجالواد19632Nهشام زري

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح

الرفايف

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 مزدوجحد الغربية15265Sهشام نجيب

202/09/20إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: شفشاونم/م تيمارت 8 إلتحاق بالزوجهناء اجباري 05631Vمزدوجدار بني قريش

م/م ابن خلدون _سوق إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية

الحد

106/09/17إقليم: شفشاون 26 إلتحاق بالزوجهناء شهبون 06235Bمزدوجلغدير

214/02/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م الشرافات 42 مزدوجسوق القديم05486Mهناء عزوز

م/م موسى بن نصير 

_بني دركول

م/م علل بن عبد ا إقليم: شفشاون

_باب تازة

206/09/17إقليم: شفشاون 29 إلتحاق بالزوجهناء عياد 06158Tمزدوجباب تازة

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

1202/09/20إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاون 17 مزدوجالخروب05605Sهند ثابت

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

مدرسة ابو بكر الصديق إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
306/09/17 24 الشرف  مغوغة 25678Kهنيدة سكينة

)المقاطعة(
مزدوج

604/09/19إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: شفشاونم/م مختار 24 مزدوجالسحتريين21303Eوئام كديات

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

904/09/19إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: شفشاون 24 مزدوجالحمراء05566Zوردة لعروصي

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

206/09/17إقليم: تطوانم.م بني وسيم 1إقليم: شفشاون 28 مزدوجالسحتريين05588Yوسيم المرابط

65



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاون

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
202/09/15 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zوسيمة  بنسعلي

م/م قصر المجاز إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجوسيمة البكاري 05540Wمزدوجالقصر المجاز

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقإقليم: شفشاونم/م تغسوان

الفنيدق
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجوسيمة الطريح 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

إقليم: فحص - م/م الدشيشة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجوسيمة العمراني 05542Yمزدوجتغرامت

عمالة: طنجة - مدرسة البديع البتدائيةإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق

أصيل
102/09/14 51 بني مكادة 20081Bوعروص نادية

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/20 17 مزدوجالساحل الشمالي15272Zوفاء الجباري

1102/09/20إقليم: وزانم م سيدي بوزيتونإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 7 مزدوجسيدي أحمد الشريف15085Wوليد الجبار

702/09/20إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 مزدوجبني أحمد  الشرقية06070Xوليد الحضري

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

م/م بني عمران إقليم: شفشاون

_اشوكان

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجأيونان06035Jوليد بن خجو

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

م/م إبراهيم الروداني - إقليم: شفشاون

بوحنين

102/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجمتيوة06136Uوهيبة احناش

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 21 بني مكادة 26779Gياسرالعلوي

)المقاطعة(
مزدوج

402/09/20إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م تسكالة 7 مزدوجتانقوب06229Vياسين ابن ادريس العلمي

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

502/09/20إقليم: وزانم م كراينوإقليم: شفشاون 7 مزدوجزومي06386Rياسين ازواوي

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

104/09/19إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني أحمد  الشرقية06070Xياسين الشاعر

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
1106/09/17 28 مزدوجحجر النحل24284Vياسين اللغداس

م/م عبد الرحمان إقليم: شفشاونم/م تلنداوود

الصحراوي _ تلوان

506/09/17إقليم: شفشاون 19 مزدوجبني أحمد  الشرقية06078Fياسين المعتصم

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أوزكان

انجرة
1104/09/19 14 مزدوجملوسة15316Xياسين الهبطي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: الحسيمةبني بشيرإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 7 مزدوجبني بشير06802Tياسين الونسعيدي

606/09/17إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 28 مزدوجالدردارة06217Gياسين بو الحجاج

102/09/20إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزيةإقليم: شفشاونم/م إقوران 7 مزدوجسوق القلة05789Sياسين جعطيط

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م أملوك

برد

902/09/20إقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد25794Lياسين مغلز

1102/09/20إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 مزدوجأولد علي منصور24431Eيحيى المقدم

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مواس

أصيل
906/09/17 25 بني مكادة 26181Gيحيى عياد

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/20إقليم: شفشاونم/م أولسنإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجأيونان06036Kيسرى الربون

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

902/09/20إقليم: شفشاونم/م دار مناتإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني سلمان18852Rيسرى الزعنوني

406/09/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 38 مزدوجزينات05625Nيسرى السطي

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

مدرسة صلح الدين إقليم: شفشاون

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 17 الشرف  مغوغة 15178Xيسرى الشعرة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفريحيين إقليم: شفشاونم/م أناري

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجيسرى الطويل 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

م/م دهار الخروب إقليم: شفشاونم/م تغسوان

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
402/09/20 17 مزدوجالقصر المجاز05539Vيسرى المغيلي

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلتفراط

انجرة
302/09/20 17 مزدوجتغرامت05546Cيسرى اليعيشي

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري

انجرة
604/09/18 31 مزدوجالبحراويين15300Eيسرى بنخالو

602/09/20إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sيسرى بنعكشة

502/09/20إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م أزغار 17 مزدوجابغاغزة05603Pيسرى فارس

م/م ابي العلء المعري إقليم: شفشاونم/م تسكالة

_أمطيل

102/09/20إقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجيسري مشطاط 06258Bمزدوجبني سلمان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م وادي الدهب 

_أزغار

م/م ابن عرضون إقليم: شفشاون

_تلمبوط

504/09/18إقليم: شفشاون 21 مزدوجتلمبوط06311Jيوسف أهلل

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م إشرحان 28 مزدوجتزكان06295Sيوسف البقالي

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

102/09/20إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاون 17 مزدوجبني أحمد  الغربية06082Kيوسف البوجاعدي

506/09/17إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م بني يجل 19 مزدوجبني صالح06177Nيوسف الجشين

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

مدرسة 20 غشت إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/17 25 بني مكادة 15188Hيوسف الريفي

)المقاطعة(
مزدوج

602/09/20إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجبني عروس05875Kيوسف العطار

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 22 مزدوجبني أحمد  الغربية06083Lيوسف الكرتاتي

202/09/20إقليم: وزانم م كراينوإقليم: شفشاونم/م أوزكان 7 مزدوجزومي06386Rيوسف بواتو

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
804/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tيوسف ودان

606/09/17إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 22 مزدوجبني حرشن05501Dيونس أجندوز

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

102/09/20إقليم: شفشاونم/م تمريختإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني رزين06110Rيونس الرماني

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

1102/09/20إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاون 7 مزدوجأولد علي منصور24432Fيونس الزياني

204/09/19إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: شفشاونم/م ترزات 14 مزدوجزومي06399Eيونس سلمو

106/09/17إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 29 إلتحاق بالزوجٱنيسة العافية 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة السيدة سكينة  إقليم: شفشاونمدرسة أولد بن علل

بنت الحسين

704/09/18إقليم: تطوان 21 المازيغيةتطوان )البلدية(05378Vعزالدين اهباض

أحمد بنهاني _بني 

سميح

302/09/20إقليم: الحسيمةدار السلومإقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجةم اسويق 06509Z)المازيغيةأجدير )البلدية

إقليم: فحص - م/م امليش البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الرمان البتدائية

انجرة
204/09/18 21 مزدوجالقصر الصغير15311Sإبراهيم بولعيش
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م بوعباد السفلى 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

أصيل
306/09/17 18 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wأحمد بوعويوش

1006/09/17إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 28 مزدوجبني سعيد05638Cإكرام الدوييب

المدرسة الجماعاتية 

عمر بن الخطاب

104/09/17إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: فحص - انجرة 20 إلتحاق بالزوجأمال الدردابي 27257Bمزدوجزيتون

124/02/17إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: فحص - انجرةم/م تافزة البتدائية 37 إلتحاق بالزوجآمال الشكوري 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عيون الساقية إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
306/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zأمال سجاري

مدرسة بني واسين 

البتدائية

مدرسة الشريف م إقليم: فحص - انجرة

امزيان البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
404/09/19 18 الشرف  مغوغة 15176Vأمال محجوبي

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

إقليم: فحص - م/م امليش البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

انجرة
104/09/18 21 مزدوجالقصر الصغير15311Sأنور غزيل

المدرسة الجماعاتية 

عمر بن الخطاب

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
106/09/17 12 إلتحاق بالزوجةاحسيسن هشام 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة الندلس إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
213/10/17 20 إلتحاق بالزوجاسماء شلقي 19633P بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية

انجرة
102/09/16 25 مزدوجالقصر الصغير15308Nاعدو حسين

م/م بوعباد السفلى إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 21 مزدوجالقصر المجاز19941Zاكرام بولعيش

المجموعة المدرسية إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/17 28 مزدوجأقواس برييش15256Gالزمي الحسني أناس

م/م علل بن عبد ا إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

_باب تازة

206/09/17إقليم: شفشاون 28 إلتحاق بالزوجالبقالي سكينة 06158Tمزدوجباب تازة

مدرسة الشهيد م إقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية

الزرقطوني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/19 17 إلتحاق بالزوجالبوبكري سعيدة 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بين الويدان إقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
1028/02/17 20 مزدوجتغرامت05547Dالخياري اسماعيل

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية

الفنيدق
127/02/17 32 إلتحاق بالزوجالرقراقي نهال 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م بوعباد السفلى إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 21 مزدوجالقصر المجاز19941Zالزهرة الشاعر

مدرسة المهدي بن إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

تومرت البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/12 48 الشرف  مغوغة 15177Wالشاكيري يسرى

)المقاطعة(
مزدوج

م/م دهار الخروب إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
728/02/17 15 مزدوجالقصر المجاز05539Vالطويلب زكرياء

م/م دهار الخروب 

البتدائية

1102/09/20إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: فحص - انجرة 20 مزدوجالخروب05607Uالعسري مروة

204/09/02إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: فحص - انجرةم/م تافزة البتدائية 58 مزدوجعين لحصن05446Uالكزاري  عبد السلم

527/11/17إقليم: تطوانمدرسة م الراميإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 16 إلتحاق بالزوجالمنصوري مريم 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية

أصيل
106/09/17 35 الشرف  مغوغة 19969Eاميمة ازميزم

)المقاطعة(
مزدوج

م/م قصر المجاز 

البتدائية

مدرسة الطبراني إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
405/09/11 50 بني مكادة 15189Jبلل البكري

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة البركة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

أصيل
104/09/19 24 بني مكادة 26375Tبلل حليلو

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بين الويدان 

البتدائية

عمالة: المضيق - م.م بني مزالةإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
713/02/17 24 مزدوجبليونش05440Mبلل مصباح

مدرسة عبد الكريم إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
1006/09/17 38 بني مكادة 21699Kبمليك سارة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
117/02/17 45 الشرف  السواني 15182Bبندحو مليكة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م قصر المجاز إقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
101/03/11 69 بهيجـــــــــــــــــــــــــــــــــة  

المحسني
05540Wمزدوجالقصر المجاز

مدرسة الفراهدي إقليم: فحص - انجرةمدرسة المنار البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
506/09/01 53 إلتحاق بالزوجبوشرى الحياني 15226Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م الحداد إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
904/09/18 21 بني مكادة 26008Uبوشرى حدوش

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الحمراء - إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية

الرينفي

417/02/17إقليم: تطوان 25 مزدوجالحمراء05561Uثرية الصاط
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائية

أصيل
204/09/18 21 بني مكادة 26905Uجمال بلوط

)المقاطعة(
مزدوج

م/م   اعماير الطليق  إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية

المركزية

404/09/18إقليم: العرائش 11 مزدوجالسواكن05840Xحسن البصير

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: فحص - انجرةم/م لحلتيت البتدائية

الفنيدق
1013/02/17 35 إلتحاق بالزوجحفصة الراضي 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة التقدم البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

أصيل
104/09/18 22 إلتحاق بالزوجحفصة المغربي 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

أصيل
504/09/18 21 إلتحاق بالزوجحليمة قروق 20597M بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م دهار الخروب 

البتدائية

م/م القصر الصغير إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 31 مزدوجالقصر الصغير15305Kحنان بوعودة

المجموعة المدرسية إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل
306/09/17 22 مزدوجالعوامة15288Sخالد ركراك

عمالة: طنجة - مدرسة الخير البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية

أصيل
804/09/18 31 بني مكادة 21700Lخديجة باعزى

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م المكي إقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائية

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 31 بني مكادة 15292Wخديجة خيضر

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المام علي إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 38 الشرف  مغوغة 21180Wرامزي حسناء

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بين الويدان 

البتدائية

204/09/19إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: فحص - انجرة 14 إلتحاق بالزوجرجاء الزيدي 05618Fمزدوجازل

مدرسة الخلص إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
602/09/16 35 الشرف  مغوغة 25435Wرجاء بحمو

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بني حلو السفلى إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
201/01/17 35 مزدوجأنجرة05463Mرشيدة بنموسى

المدرسة الجماعاتية إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية

عمر بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة
206/09/17 25 إلتحاق بالزوجزغلول شيماء 05462Lمزدوجأنجرة

م/م قصر المجاز إقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 31 مزدوجالقصر المجاز05540Wزكية بوشمة

المدرسة الجماعاتية 

عمر بن الخطاب

221/02/17إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: فحص - انجرة 23 إلتحاق بالزوجسارة الولنتي 05419P)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد الرحمان إقليم: فحص - انجرةم/م تافزة البتدائية

الداخل

128/02/17إقليم: تطوان 32 إلتحاق بالزوجسعاد أمتيو 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

م/م بين الويدان 

البتدائية

إقليم: فحص - م/م كتامة البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

انجرة
504/09/18 21 مزدوجالقصر المجاز05536Sسعيد بن عليلو الريفي

المدرسة الجماعاتية إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية

البيروني

204/09/18إقليم: تطوان 22 إلتحاق بالزوجسكينة بوزيد 26315Cمزدوجصدينة

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية

انجرة
306/09/17 28 مزدوجاجوامعة05453Bسكينة لشقار

إقليم: فحص - م/م الياسمين البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية

انجرة
206/09/17 28 مزدوجاجوامعة26348Nسمية الوليدي

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 21 إلتحاق بالزوجسمية بنعليلو 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بوعباد السفلى 

البتدائية

إقليم: فحص - م/م اكنوان البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

انجرة
106/09/17 25 مزدوجالقصر الصغير15315Wسهام السعيدي

عمالة: طنجة - مدرسة الجاحظ البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م المخالد البتدائية

أصيل
302/09/20 7 إلتحاق بالزوجشيماء أسرغين 23227W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة أحد البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية

أصيل
120/02/17 21 إلتحاق بالزوجشيماء العكادي 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  باب منصورةإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 24 مزدوجسيدي الحاج ام15568Wعبد البار الرجواني

304/09/18إقليم: شفشاونم/م لهرىإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 11 مزدوجالمنصورة18825Lعبد الخالق القويطي

المدرسة الجماعاتية 

موسى بن نصير

م/م خندق الزرارع إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
304/09/18 28 مزدوجالقصر الصغير15313Uعبد السلم العفاقي الفلح

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية

انجرة
104/09/18 21 مزدوجاجوامعة05453Bعبد العزيز بولبن

المدرسة الجماعاتية 

موسى بن نصير

مدرسة المام الشاذلي إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/18 18 إلتحاق بالزوجةعبد المجيب بن عجيبة 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية

أصيل
216/09/96 84 بني مكادة 20083Dعبد النبي الخنفري

)المقاطعة(
مزدوج

م/م واد المرسى  

البتدائية

إقليم: فحص - م/م الدشيشة البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

انجرة
106/09/17 35 مزدوجتغرامت05542Yعبد الواحد المين
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م أمراح الدبان 

البتدائية

المجموعة المدرسية إقليم: فحص - انجرة

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 31 مزدوجالعوامة15289Tعبد الواحد بودن

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

202/09/15إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: فحص - انجرة 18 إلتحاق بالزوجةعبدالله السباعي 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

مدرسة المام علي إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
306/09/17 28 الشرف  مغوغة 21180Wعبدالعظيم البابوري

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م الزميج البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية

انجرة
706/09/17 18 مزدوجملوسة15322Dعبداللطيف  الزروالي

م/م قصر المجاز 

البتدائية

مدرسة إدريس الول إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
515/12/08 75 الشرف  مغوغة 15172Rعشوشة شكري الغماري

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أمراح الدبان 

البتدائية

إقليم: فحص - م/م الحومة البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

انجرة
604/09/18 21 مزدوجالقصر المجاز05534Pعلء عطية

مدرسة الفريحيين إقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
916/09/99 93 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hعلي الحجري

مدرسة البوغاز إقليم: فحص - انجرةمدرسة المنار البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/96 132 أقدمية 16 سنةعلي بوعمر 15163F الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

702/09/15إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 42 مزدوجسوق القديم05486Mعواطف الرباج

مدرسة سيدي بوعراقية إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 23 إلتحاق بالزوجةغجغوج عبد اللطيف 15202Y بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: فحص - انجرةم/م لكديوة البتدائية

الفنيدق
506/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(05429Aفاطمة الزهراء الصنهاجي

م/م دهار الخروب 

البتدائية

م/م القصر الصغير إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 24 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء القهري 15305Kمزدوجالقصر الصغير

إقليم: فحص - م/م امليش البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية

انجرة
202/09/14 14 مزدوجالقصر الصغير15311Sفاطمة الزهراء حميتي

106/09/17إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائية 28 إلتحاق بالزوجفريدة الحسوني 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية

الزرقطوني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
721/09/05 109 أقدمية 12 سنةفطنة بروحو 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

1003/09/13إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية 46 مزدوجبني سعيد05636Aكريمة  الشعرة

عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافعإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية

الفنيدق
102/09/15 33 إلتحاق بالزوجليلى  بوهناسة 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: فحص - م/م تافزة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

انجرة
202/09/16 25 مزدوجأنجرة05465Pليلى السباح

المدرسة الجماعاتية 

عمر بن الخطاب

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
503/09/13 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(05429Aمجيدة الزاهر

مدرسة ابو بكر الصديق إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/17 28 الشرف  مغوغة 25678Kم الدراع

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية

أصيل
204/09/18 21 بني مكادة 26573Hم الزعني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

موسى بن نصير

م/م خندق الزرارع إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
204/09/18 18 مزدوجالقصر الصغير15313Uم الغازي

إقليم: فحص - م/م كتامة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية

انجرة
921/02/17 20 مزدوجالقصر المجاز05536Sم سعد أزناك

عمالة: طنجة - مدرسة المتنبي البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية

أصيل
617/02/17 20 بني مكادة 26571Fم سعيد العافية

)المقاطعة(
مزدوج

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

مدرسة الرشاد إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/18 31 الشرف  مغوغة 15180Zم سعيد الولهاني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: فحص - انجرةم/م تافزة البتدائية

شعيب الدكالي

116/09/98إقليم: تطوان 149 إلتحاق بالزوجةم طارق بهوت 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

م/م أمراح الدبان 

البتدائية

المجموعة المدرسية إقليم: فحص - انجرة

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
904/09/18 16 مزدوجحجر النحل24284Vم ماهر

إقليم: فحص - م/م المخالد البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

انجرة
902/09/20 7 نعممروان العجوري 05457Fمزدوجاجوامعة

م/م بوعباد السفلى 

البتدائية

م/م بني حلو السفلى إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
302/09/14 39 مزدوجأنجرة05463Mمرية أغربي

مدرسة المعرفة إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/10 52 الشرف  مغوغة 26912Bمريم الحسيني

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أبو بكر الصديق 

البتدائية

المدرسة البتدائية أبو إقليم: فحص - انجرة

شعيب الدكالي

220/09/05إقليم: تطوان 90 إلتحاق بالزوجمريم القلبي 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائية

أصيل
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجمريم المراكشي 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/16إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية 35 إلتحاق بالزوجمريم شوهبي 05414J)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م بوعباد السفلى 

البتدائية

مدرسة المعرفة إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
606/09/17 38 الشرف  مغوغة 26912Bمنال الحولني

)المقاطعة(
مزدوج

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
306/09/17 13 إلتحاق بالزوجمونا زهير 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

إقليم: فحص - مدرسة المنار البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

انجرة
116/09/98 147 أقدمية 16 سنةنادية الوسيمي 15298Cمزدوجالبحراويين

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية

انجرة
206/09/17 28 مزدوجالبحراويين15300Eنادية البكوري

م/م بوعباد السفلى 

البتدائية

م/م خندق الزرارع إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 25 مزدوجالقصر الصغير15313Uنبيل العاقل

مدرسة سيدي احمد إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية

البقال

427/02/17إقليم: تطوان 34 إلتحاق بالزوجنزهة بنعمر 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

م/م واد المرسى  

البتدائية

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
429/03/17 32 مزدوجعليين19291Tنسبية اكري

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
513/02/17 37 إلتحاق بالزوجنصيرة بلحاج 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م المخالد البتدائية

انجرة
504/09/19 9 نعمنوح المفتوحي 05546Cمزدوجتغرامت

إقليم: فحص - م/م امليش البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية

انجرة
104/09/18 21 مزدوجالقصر الصغير15311Sهدى البقيوي الوفراسي

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية

البتدائية

116/09/97إقليم: تطوان 163 أقدمية 16 سنةهشام الخنوسي 27252W)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة القرطبي 2 إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 29 إلتحاق بالزوجهناء معزوزي 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

604/09/18إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 19 إلتحاق بالزوجوظيفة بنعلي 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

م/م عين بوخلفة 

البتدائية

مدرسة سيدي أحمد إقليم: فحص - انجرة

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
108/02/17 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zوفاء الديلل

مدرسة رابعة العدوية إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
415/09/05 94 إلتحاق بالزوجوهبي الصغير هناء 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م المخالد البتدائية

انجرة
804/09/18 11 مزدوجملوسة15316Xياسين المرابط

المدرسة الجماعاتية إقليم: فحص - انجرةم/م الزميج البتدائية

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
201/03/17 42 مزدوجبليونش05541Xيسرى أكديو
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة المعرفة إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/12 40 الشرف  مغوغة 26912Bيسرى الزكاف

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

عمر بن الخطاب

501/01/17إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: فحص - انجرة 26 إلتحاق بالزوجيسرى المساوي 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية

انجرة
104/09/18 21 مزدوجاجوامعة05453Bيوسف الزيدي الكارضة

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

216/09/96إقليم: تطوان 141 أقدمية 16 سنةيوسف الشويكة 27252W)مزدوجتطوان )البلدية

606/09/17إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 13 مزدوجتاسيفت06310Hيوسف مشطاط

304/09/18إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 21 المازيغيةتطوان )البلدية(05406Aأشرف أوراغ

مدرسة الشهيد م إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية

الزرقطوني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
201/01/17 36 إلتحاق بالزوجةاندراوي م 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
المازيغية

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية

أصيل
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجبنعلي وفاء 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
المازيغية

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الزميج البتدائية

أصيل
1002/09/20 17 بني مكادة 26181Gكوثر بالحاج

)المقاطعة(
المازيغية

م/م  صف التراولة 

المركزية

206/09/17إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائش 22 إلتحاق بالزوج حفصة اشراقة 24335A القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

126/01/17إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائش 42 مزدوجريصانة الجنوبية05962E حنان مفو

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: العرائش

أصيل
804/09/18 21 بني مكادة 20083Dأبلل سهام

)المقاطعة(
مزدوج

305/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 32 مزدوجأولد أوشيح05816Wأبي الكنوني

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

904/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائش 21 مزدوجريصانة الجنوبية05962Eإحسان أيت القاضي

المدرسة الجماعاتية إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل
705/09/17 18 إلتحاق بالزوجإحسان بوحشاد 15272Zمزدوجالساحل الشمالي

المدرسة الجماعاتية إقليم: العرائشالمشيشي المركز

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل
609/03/17 42 مزدوجالساحل الشمالي15272Zأحلم الدياز
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة المير مولي إقليم: العرائشم/م عمر بن عبد العزيز

رشيد

216/09/92إقليم: العرائش 169 أقدمية 16 سنةأحمد الحلوفي 05694N القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

616/09/96إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 100 مزدوجالعوامرة05720Sأحمد الخطاب

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

104/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 14 مزدوجريصانة الجنوبية05969Mأحمد الشهبي

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

116/09/96إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائش 147 أقدمية 16 سنةأحــمـــد بوخـــبـــزة 05690J القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م  دار  الوزاري  

المركزية

م/م عمر بن الخطاب  إقليم: العرائش

أولد عمران المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 17 إلتحاق بالزوجةأحمد بوعزاوي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

604/09/19إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 مزدوجريصانة الشمالية05957Zأحمد قابش

204/09/18إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 25 مزدوجقصر بجير05829Kأسامة البوعزي

302/09/15عمالة: الرباطالمختار السوسيإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 22 إلتحاق بالزوجإسراء الغلبزوري 01078W يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

516/09/96إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزي 134 أقدمية 16 سنةأسماء رشدي 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/18إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 25 مزدوجقصر بجير05829Kإكرام الحويزي

مدرسة ابو بكر الصديق إقليم: العرائشوادي المخازن المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
1021/02/16 33 الشرف  مغوغة 25678Kإلياس المصباحي الربيعي

)المقاطعة(
مزدوج

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

113/02/17إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائش 29 إلتحاق بالزوجأمال شفيق 05742Rمزدوجالعوامرة

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م تزروت  -القلة- إقليم: العرائش

المركزية

502/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجسوق القلة05776Cأمال كنيزي

أمكادي بني يسف 

المركزية

مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
904/09/18 21 بني مكادة 20599Pأميمة الشهب

)المقاطعة(
مزدوج

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية

المركزية

404/09/19إقليم: العرائش 24 مزدوجزوادة05734Gأميمة الحمدوني

م/م القضي عياض 

-انكارجة- المركز

104/09/19إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائش 10 إلتحاق بالزوجأميمة حنفاوي 05755Eمزدوجالعوامرة

904/09/19إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائشالمشيشي المركز 11 مزدوجريصانة الجنوبية05974Tأمينة الشاوي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/20إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 7 إلتحاق بالزوجأمينة الشهب 05754Dمزدوجالعوامرة

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجبني كرفط05903Rأمينة لبوداودي

1002/09/20إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 7 مزدوجريصانة الشمالية05957Zأنس الحمار

م/م علل الفاسي  

ريصانة المركزية

801/03/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 26 مزدوجالعوامرة05756Fإنصاف الحنوني

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

202/09/20إقليم: العرائش 17 مزدوجالسواكن05840Xأنيسة الحراق

م/م حمزة بن عبد 

المطلب المركزية

204/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائش 14 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hإيمان المرنيسي

602/09/20إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 7 مزدوجبوجديان05768Uإيمان بن الفاسي

م/م أولد بن الصيد إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

المركزية

702/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الجنوبية05970Nأيوب الكلوطي

104/09/19إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 24 مزدوججبل لحبيب05489Rابتسام المتني

102/09/20إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م خربة الحراقين 7 إلتحاق بالزوجابتسام المرحاوي 05816Wمزدوجأولد أوشيح

مدرسة عبد الصمد إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشي

الكنفاوي

116/09/97إقليم: العرائش 132 أقدمية 16 سنةابتسام رضى 25298X)مزدوجالعرائش )البلدية

304/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 14 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hاحسان الصمدي

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

المجموعة المدرسية إقليم: العرائش

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 14 مزدوجحجر النحل24284Vاحمد الغزاوي

106/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 29 مزدوجأولد أوشيح05816Wاحمد المللي

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

مدرسة الحمراء - إقليم: العرائش

الرينفي

616/02/17إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uاسماعيل جنيدي

504/09/19إقليم: العرائشوادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 24 مزدوجسوق الطلبة05845Cاسية الصنهاجي

802/09/20إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 7 إلتحاق بالزوجاقروني  بهيجة 05721Tمزدوجالساحل
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة الحسن الحصري إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
916/09/98 85 إلتحاق بالزوجةالبشير بلمحيطو 15136B طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المعرفة إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 8 إلتحاق بالزوجالحاضي  دونية 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

304/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائش 18 مزدوجأولد أوشيح05821Bالحتمي رجاء

مدرسة ابن خلدون إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشي

العرائش

516/09/93إقليم: العرائش 130 أقدمية 16 سنةالحسين الصروخ 05706B)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

مدرسة صلح الدين إقليم: العرائش

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 21 الشرف  مغوغة 15178Xالخامس الوزاري

)المقاطعة(
مزدوج

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 28 مزدوجالسواكن05840Xالخطيب أميمة

مدرسة عبدالمالك إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية

السعدي

402/09/16إقليم: العرائش 29 إلتحاق بالزوجالرينبو سلوى 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/20 10 إلتحاق بالزوجالزاوي بشرى 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

206/09/17إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 25 إلتحاق بالزوجالزهرة بنرحمة 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 157 أقدمية 16 سنةالسعيد البوشتي 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

203/09/13إقليم: العرائشمدرسة الخوارزميإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 45 إلتحاق بالزوجالسعيدي ثورية 24881U)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

304/09/18إقليم: العرائش 21 مزدوجسوق الطلبة05852Kالشاعر رجاء

م/م أولد الغماري 

المركزية

121/09/04إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائش 79 مزدوجالعوامرة05755Eالطاهري حرية

316/09/94إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 153 أقدمية 16 سنةالعاقل المودن 05690J القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م  أولد سلطان  

المركزية

406/09/17إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائش 22 مزدوجالساحل05938Dالعالية محسن

م/م علل الفاسي  إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

ريصانة المركزية

602/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05951Tالعوني  حنان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

904/09/19إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: العرائش 9 مزدوجامتار27294Sالعينوني عبد الغني

م/م أولد الغماري 

المركزية

مدرسة عبدالخالق إقليم: العرائش

الطريس

104/09/02إقليم: العرائش 43 إلتحاق بالزوجالغازي  وردة 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

102/09/20إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشيإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 9 إلتحاق بالزوجةالكنوني  عبد الرحيم 20526Kمزدوجالساحل

718/02/17إقليم: العرائشمدرسة بكارةإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 24 إلتحاق بالزوجةالمساري م 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

مدرسة المسيرة إقليم: العرائش

الخضراء بالقصر الكبير

116/09/85إقليم: العرائش 169 أقدمية 16 سنةالمصطفى المعلم 05701W القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م القضي عياض إقليم: العرائشالخراشفة المركز

-انكارجة- المركز

1002/09/15إقليم: العرائش 32 مزدوجالساحل05936Bالهاشمي حمزة

م/م عين معسكر  

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائش 21 إلتحاق بالزوجالهام القادري 24335A القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبي

السلوي

613/09/01إقليم: العرائش 31 إلتحاق بالزوجالهام ايت بن عبد ا 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

403/09/13إقليم: العرائشمدرسة عقبة بن نافعإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 43 إلتحاق بالزوجالوسطي سمية 05713J)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م  أولد سلطان  إقليم: العرائش

المركزية

502/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05953Vاليونسي مريم

205/09/08إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 40 إلتحاق بالزوجاماروش الزهرة 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

المختلطة

104/09/02إقليم: العرائش 67 إلتحاق بالزوجامنية الكارة 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

مدرسة عبد ا إقليم: العرائش

الشفشاوني

304/09/12إقليم: العرائش 50 إلتحاق بالزوجامينة لمعيدر 18556U القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م  دار  الوزاري  

المركزية

206/09/17إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش 22 مزدوجتطفت05794Xانصاف البوحي

م/م موسى بن نصير 

المركزية

416/09/98إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائش 94 مزدوجالساحل05721Tانوار العساوي

216/09/89عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: العرائشمدرسة المنزه 156 أقدمية 16 سنةاوهى فاطمة 03917Gمزدوجمجاط

606/09/17إقليم: العرائشمدرسة رقادةإقليم: العرائشالخراشفة المركز 19 إلتحاق بالزوجايمان الحدادي 05724W)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

401/03/17إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائش 23 إلتحاق بالزوجايمان السياعلي 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

104/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشالمشيشي المركز 21 مزدوجالعوامرة05747Wايمان سحيساح

م/م حمزة بن عبد 

المطلب المركزية

مدرسة سيدي اليماني إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
804/09/18 31 مزدوجسيدي اليمني15212Jايوب  كزارة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

102/09/20إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 9 إلتحاق بالزوجبالكنش نادية 05720Sمزدوجالعوامرة

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

المدرسة الجماعاتية دار إقليم: العرائش

الشاوي

عمالة: طنجة - 

أصيل
1022/04/17 24 مزدوجدار الشاوي15233Gبشرى أوذاير

م/م  أولد سلطان  

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 22 مزدوجالعوامرة05754Dبشرى البو

116/09/97إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزي 130 أقدمية 16 سنةبشرى الحراق 24803J القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م حمزة بن عبد 

المطلب المركزية

مدرسة سيدي اليماني إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
804/09/18 25 مزدوجسيدي اليمني15212Jبشرى الفاسي

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

104/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجةبلل البينة 05752Bمزدوجالعوامرة

204/09/18إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائشالخراشفة المركز 18 إلتحاق بالزوجةبلل الحراق 05721Tمزدوجالساحل

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية

الحياني

316/09/96إقليم: العرائش 151 أقدمية 16 سنةبنبـــوبكر كمال 05699U القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م عمر بن الخطاب  

أولد عمران المركزية

مدرسة رابعة العدوية إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
420/02/17 23 إلتحاق بالزوجبنغنو وفاء 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أولد الغماري إقليم: العرائشبئر الدوار المركز

المركزية

1009/03/17إقليم: العرائش 32 مزدوجالعوامرة05751Aبنيوب شفيقة

102/09/09إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 45 إلتحاق بالزوجبيكفاين مليكة 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة عبدالخالق 

الطريس

عمالة: الصخيرات الحاج البهاليإقليم: العرائش

 - تمارة
316/09/98 22 مزدوجسيدي يحيى زعير01370Nجبري فاطمة

م/م سيدي مزوارتاولة 

المركزية

204/09/18إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائش 23 إلتحاق بالزوجةجمال الفزاك 24335A القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

1004/09/19إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 21 مزدوجالعوامرة05747Wجمال النحيلي

206/09/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 25 مزدوجقصر بجير05829Kجميل بن الفقيه

602/09/16إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 28 إلتحاق بالزوججميلة  الحارس 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م علل الفاسي  إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية

ريصانة المركزية

804/09/18إقليم: العرائش 16 مزدوجريصانة الشمالية05951Tجواد كنسي

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة

السلوي

116/09/97إقليم: العرائش 88 إلتحاق بالزوجةحاتم اقطيطو 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد الغماري 

المركزية

م/م عمر بن الخطاب  إقليم: العرائش

أولد عمران المركزية

216/09/96إقليم: العرائش 16 إلتحاق بالزوجةحسن اطيوي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة

السلوي

116/09/95إقليم: العرائش 127 أقدمية 16 سنةحسن حمومانة 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

102/09/20إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائش 10 إلتحاق بالزوجحسناء بوشتي 05727Zمزدوجزوادة

105/09/11إقليم: العرائشمدرسة الخوارزميإقليم: العرائشمدرسة المام البخاري 43 إلتحاق بالزوجحسناء تميم 24881U)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

104/09/19إقليم: العرائشم/م عمر بن عبد العزيزإقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجحفصة العلم 18936Gمزدوجزوادة

102/09/10إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 53 إلتحاق بالزوجحفضاوي ليلى 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائش

المركزية

302/09/20إقليم: العرائش 17 مزدوجسوق الطلبة05852Kحفيظة الرشوقي

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةإقليم: العرائش

أصيل
604/09/18 21 الشرف  مغوغة 19969Eحكيمة الزناتي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: العرائش

الفنيدق
424/10/17 36 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fحليمة مهدي

903/09/13إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 42 إلتحاق بالزوجحمحام نرجس 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

104/09/19إقليم: العرائشم/م عمر بن عبد العزيزإقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجةحمزة االمراغد 18936Gمزدوجزوادة

المدرسة الجماعاتية إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية

عمر بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة
102/09/20 10 إلتحاق بالزوجحنان الحنفي 05462Lمزدوجأنجرة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 21 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hحنان الوهابي

606/09/00إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزي 91 إلتحاق بالزوجحنان بلدي 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

م/م أولد الغماري 

المركزية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائش

السلوي

106/09/00إقليم: العرائش 146 إلتحاق بالزوجحنان قدوري 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

1001/01/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 22 إلتحاق بالزوجحنان هيات 05720Sمزدوجالعوامرة

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: العرائشمدرسة الداخلة

أصيل
618/02/17 34 بني مكادة 20083Dحياة بنجللي

)المقاطعة(
مزدوج

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

المركزية

602/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجبني كرفط05903Rخالد شابو

802/09/16عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 35 مزدوجمهاية03908Xخديجة الرغيوي

101/10/02إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 131 أقدمية 12 سنةخديجة الورزادي 05742Rمزدوجالعوامرة

م/م  دار  الوزاري  إقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية

المركزية

504/09/19إقليم: العرائش 14 مزدوجتطفت05799Cخديجة بوعجاج

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م أحمد المنصور إقليم: العرائش

الذهبي   السواكن  

504/09/18إقليم: العرائش 21 مزدوجالسواكن05835Sخولة متوكل

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركزية

602/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجبني كرفط05903Rدعاء العسيلي

1004/09/18إقليم: وزانم م تملةإقليم: العرائشأناسيل حدادين 21 إلتحاق بالزوجدعاء القطبي 06389Uمزدوجزومي

904/09/18إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 19 إلتحاق بالزوجرحمة لزراق 05722U القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م أولد الغماري إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

المركزية

804/09/19إقليم: العرائش 24 مزدوجالعوامرة05751Aرحيمة باخدة

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

402/09/16إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائش 20 مزدوجالساحل05938Dرشوق فاطمة الزهراء

م/م أولد بوربيع 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 18 إلتحاق بالزوجةرشيد أمحاو 05720Sمزدوجالعوامرة

مدرسة أبو بكر اللمتوني إقليم: العرائشوادي المخازن المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
410/10/02 90 بني مكادة 15193Nرشيد السعيدي

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة العزيزة الزرقإقليم: العرائشم/م الهياطة 153 أقدمية 16 سنةرشيد العضمي 27288K القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائش

أمكادي[

204/09/18إقليم: العرائش 21 مزدوجبوجديان05758Hرشيد شحموط

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

م/م حمان الفطواكي إقليم: العرائش

المركز

106/09/17إقليم: العرائش 19 إلتحاق بالزوجةرشيد منصور 05730Cمزدوجزوادة

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية

السلوي

402/09/15إقليم: العرائش 41 إلتحاق بالزوجرشيدة  الربيعي 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

106/10/06إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 106 إلتحاق بالزوجرشيدة الشنتوفي 05722U القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م  أولد سلطان  

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 28 مزدوجالعوامرة05754Dرشيدة المحضي

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

402/09/14إقليم: برشيدمركزية الشرفاءإقليم: العرائش 22 سيدي رحال الشاطئ 14376Aرضوان غفور

)البلدية(
مزدوج

أمكادي بني يسف 

المركزية

م/م علل الفاسي  إقليم: العرائش

ريصانة المركزية

302/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05951Tرفيدة لزعر

م/م عين منصور 

المركزية

مدرسة الطبراني إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجرميساء بوحاج 15189J بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

306/09/17إقليم: العرائشوادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 25 مزدوجسوق الطلبة05845Cزهور موساوي

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

204/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائش 21 مزدوجأولد أوشيح05821Bزينب البقيلي

115/09/05إقليم: العرائشمدرسة الخوارزميإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 84 إلتحاق بالزوجزينب الزياتي 24881U)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائش

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 17 مزدوجالسواكن05840Xسارة أكندور

104/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشأناسيل حدادين 21 إلتحاق بالزوجسارة البحيري 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: العرائش

الفنيدق
604/09/18 21 إلتحاق بالزوجسارة الستري 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

أمكادي بني يسف 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش 21 مزدوجتطفت05794Xسارة الصطاتي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م أولد بوربيع إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 21 مزدوجزوادة05738Lسارة قنديل

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م خربة الحراقين

المركزية

902/09/20إقليم: العرائش 17 مزدوجتطفت05798Bسعاد أخريف

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

406/09/17إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائش 19 مزدوجأولد أوشيح05821Bسعاد الخطيب

مدرسة عبدالخالق إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز

الطريس

502/09/16إقليم: العرائش 34 إلتحاق بالزوجسعاد السيري 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

704/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد اجميلإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 14 إلتحاق بالزوجسعاد الهواري سليماني 05838Vمزدوجالسواكن

مدرسة الشريف 

الدريسي

مدرسة م بلحسن إقليم: العرائش

الوزاني

116/09/95إقليم: العرائش 114 أقدمية 16 سنةسعاد امال 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

مدرسة خديجة أم إقليم: العرائش

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
624/10/17 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(05438Kسعاد باحساين

م/م  دار  الوزاري  

المركزية

614/02/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: العرائش 42 مزدوجسوق القديم05486Mسعاد حضران

804/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشالمشيشي المركز 14 مزدوجريصانة الجنوبية05969Mسعيدة الفلق

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

104/09/19إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجسكينة البوري 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

عمالة: المضيق - مدرسة أنوالإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية

الفنيدق
504/09/18 15 إلتحاق بالزوجسكينة الصمدي 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

315/09/17إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائشم/م الهياطة 19 إلتحاق بالزوجسكينة العباس 05823Dمزدوجقصر بجير

م/م أولد بوربيع 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 15 إلتحاق بالزوجسكينة حمصة 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائش 31 مزدوجأولد أوشيح05816Wسلمى غزلي

104/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 14 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hسلوى حجاري

مدرسة لسان الدين بن إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبي

الخطيب

116/09/97إقليم: العرائش 167 أقدمية 16 سنةسمية الدريسي الخضر 05717N)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عين منصور 

المركزية

م/م عين معسكر  إقليم: العرائش

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 7 إلتحاق بالزوجسمية بنداود 05828Jمزدوجقصر بجير
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

أمكادي بني يسف 

المركزية

304/09/19إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائش 24 مزدوجأولد أوشيح05816Wسمية بومنينة

804/09/02إقليم: العرائشمدرسة العهد الجديدإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 87 إلتحاق بالزوجسميرة  الميرون 05693M القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

المركزية

305/09/17إقليم: العرائش 22 مزدوجزوادة05734Gسميرة لطفي

806/09/17إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 23 إلتحاق بالزوجسناء اريفي 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

106/09/17إقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزيإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 24 إلتحاق بالزوجسناء العكال 18557V القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش 21 مزدوجتطفت05794Xسناء المريني

802/09/20إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م  أورموت 17 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hسناء بروز

604/09/19إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشالمشيشي المركز 14 مزدوجريصانة الشمالية05957Zسهام الدريسي

906/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 18 مزدوجريصانة الجنوبية05969Mسهام الصمدي

مدرسة م بلحسن إقليم: العرائشمدرسة الداخلة

الوزاني

116/09/97إقليم: العرائش 100 إلتحاق بالزوجسهام عمور 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

102/09/09إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 51 إلتحاق بالزوجسهيلة العطار 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

المجموعة المدرسية إقليم: العرائش

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
301/03/17 26 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tسوسان أيت الطاهر

902/09/20إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 7 مزدوجريصانة الشمالية05957Zشادية المكاوي

م/م عين منصور 

المركزية

م/م أولد الغماري إقليم: العرائش

المركزية

704/09/19إقليم: العرائش 24 مزدوجالعوامرة05751Aشفاء الغزاوي

102/09/15إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 33 إلتحاق بالزوجشيماء الصحراوي 06803U سوق الربعاء

)البلدية(
مزدوج

مدرسة صلح الدين إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
306/09/17 22 الشرف  مغوغة 15178Xشيماء الهردة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

204/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائش 15 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hشيماء مشتي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

704/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشالخراشفة المركز 15 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hصاحب فاطمة الزهراء

م/م  إدريس  الول  

المركزية

413/02/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 35 مزدوجالعوامرة05756Fصفاء أوفقير

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

704/09/19إقليم: العرائش 14 مزدوجالسواكن05840Xصفاء البكوري

115/02/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 26 إلتحاق بالزوجصفاء السعداني 05720Sمزدوجالعوامرة

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية

أصيل
101/03/17 32 إلتحاق بالزوجصفاء المكاوي 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

204/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 18 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hطلحة نزهة

م/م سيدي مزوارتاولة 

المركزية

م/م عين بوخلفة إقليم: العرائش

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
604/09/18 21 مزدوجتغرامت05551Hعائشة بريطل

131/01/17إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشالخراشفة المركز 17 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hعادل الصروخ

1002/09/20إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 مزدوجريصانة الجنوبية05974Tعبد الله امريش المطماري

906/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 28 مزدوجالعوامرة05752Bعبد الله حجي

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

402/09/15إقليم: تطوانم.م الدشر لحمرإقليم: العرائش 32 مزدوجواد لو )البلدية(05443Rعبد الحق  شحموط

مجموعة مدارس عبد إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/03/17 20 مزدوجكزناية )البلدية(15217Pعبد الرحمان القشماري

م/م حمان الفطواكي إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية

المركز

1004/09/18إقليم: العرائش 25 مزدوجزوادة05730Cعبد الرحيم القادري

م/م عمر بن الخطاب  إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية

أولد عمران المركزية

104/09/12إقليم: العرائش 38 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم بخ بخ 05810Pمزدوجأولد أوشيح

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشوادي المخازن المركزية

الزرقطوني

116/09/93إقليم: العرائش 179 أقدمية 16 سنةعبد الرفيع اليزيدي 05698T القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية

الحياني

216/09/94إقليم: العرائش 163 أقدمية 16 سنةعبد السلم افحيلو 05699U القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م علل الفاسي  

ريصانة المركزية

416/09/97إقليم: القنيطرةالبساتينإقليم: العرائش 131 أقدمية 16 سنةعبد الصمد ناصري 24978Zمزدوجسيدي الطيبي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزيإقليم: العرائشم/م خربة الحراقين 9 إلتحاق بالزوجةعبد العالي الوهابي 18557V القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

مدرسة عبد ا إقليم: العرائشم/م الخيايطة

الشفشاوني

802/09/14إقليم: العرائش 37 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز الصمدي 18556U القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

مدرسة لسان الدين بن إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشي

الخطيب

116/09/93إقليم: العرائش 171 أقدمية 16 سنةعبد العزيز بنصر 05717N)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

720/02/17إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: العرائش 28 مزدوجلمجاعرة15058Sعبد العزيز حنفي علوي

304/09/02إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: العرائشمدرسة رقادة 16 مزدوجأيت حمو09304Mعبد العزيزهشام المفقي

1004/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 15 مزدوجريصانة الجنوبية05962Eعبد العظيم سعدون

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائش

الزرقطوني

106/09/00إقليم: العرائش 153 أقدمية 16 سنةعبد الغاني الشباب 05698T القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

مدرسة الشريف إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح

الدريسي

316/09/93إقليم: العرائش 109 أقدمية 16 سنةعبد الغاني زكاغ 05708D)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

م/م أولد الغماري إقليم: العرائش

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 32 مزدوجالعوامرة05751Aعبد الغني الكنيدي

م/م أولد بوربيع 

المركزية

206/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 28 مزدوجالعوامرة05754Dعبد اللطيف الخداوي

402/03/17إقليم: العرائشوادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 33 مزدوجسوق الطلبة05845Cعبد اللطيف العسري

102/09/15عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 23 مزدوجحصين )المقاطعة(01205Jعبد اللطيف رشدي

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية

الؤلى

116/09/96إقليم: العرائش 155 أقدمية 16 سنةعبد ا البوعناني 05710F)مزدوجالعرائش )البلدية

504/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hعبد المنعم العمراني

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

م/م أولد بن الصيد إقليم: العرائش

المركزية

604/09/19إقليم: العرائش 14 مزدوجريصانة الجنوبية05970Nعبد المولى عيادات

104/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشالمشيشي المركز 18 مزدوجالعوامرة05747Wعبد الواحد العميري

مدرسة ابن خلدون إقليم: العرائشمدرسة المام البخاري

العرائش

316/09/93إقليم: العرائش 132 أقدمية 16 سنةعبد الواحد محفوظ 05706B)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

م/م  صف التراولة إقليم: العرائش

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 17 مزدوجتطفت05806Kعبدالباري البقالي

316/09/99إقليم: تاوريرتالملإقليم: العرائشمدرسة أولد اجميل 105 أقدمية 12 سنةعبدالصمد الكططابي 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

م/م أحمد المنصور 

الذهبي   السواكن  

1017/09/90إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائش 131 إلتحاق بالزوجةعبدالعزيز المكاوي 24803J القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

مدرسة الشهيد م 

الزرقطوني

116/09/95عمالة: مكناسالحافظ بن حجرإقليم: العرائش 136 أقدمية 16 سنةعبيبر عزيزة 04012K)مزدوجتولل )البلدية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

1002/09/20إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الجنوبية05974Tعدنان لطيفي

104/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 31 مزدوجريصانة الجنوبية05962Eعزيزة الجلولي

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

المجموعة المدرسية إقليم: العرائش

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 15 مزدوجحجر النحل24284Vعصام علوش

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

1001/03/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 32 مزدوجالعوامرة05752Bعلي الغازي

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

504/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 21 مزدوجالعوامرة05747Wعماد القرشي

م/م أولد بوربيع إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 11 إلتحاق بالزوجةعمر مدهون 05738Lمزدوجزوادة

602/09/20إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 7 مزدوجبوجديان05768Uغزلن غوان

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

102/09/20إقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزيإقليم: العرائش 8 إلتحاق بالزوجغيثة شهبي 18557V القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

204/09/19إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائش 10 إلتحاق بالزوجفاتن حسني 05742Rمزدوجالعوامرة

مدرسة م بلحسن إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبي

الوزاني

116/09/91إقليم: العرائش 213 أقدمية 16 سنةفاطمة البقالي 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

306/09/17إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 23 إلتحاق بالزوجفاطمة البوعناني 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عنصر الحاج 

المركزية

م/م  دار  الوزاري  إقليم: العرائش

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجتطفت05799Cفاطمة الدرقاوي

104/09/18إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 15 مزدوجبوجديان05772Yفاطمة الزبيري
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشمدرسة أولد صخار

المركزية

220/02/17إقليم: العرائش 22 مزدوجزوادة05734Gفاطمة الزهراء الخمالي

704/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشأناسيل حدادين 14 مزدوجريصانة الجنوبية05969Mفاطمة الزهراء الشاعر

604/09/19إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 14 مزدوجريصانة الشمالية05957Zفاطمة الزهراء الكريمي

204/09/19إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بالقايد 05742Rمزدوجالعوامرة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

102/09/20إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائش 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة بجدي 05755Eمزدوجالعوامرة

م/م عين منصور 

المركزية

م/م أولد الغماري إقليم: العرائش

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الساهل 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 22 مزدوجسوق الطلبة05857Rفاطمة الشاوي

816/09/97إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 109 أقدمية 12 سنةفاطمة الطالبي 05742Rمزدوجالعوامرة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

م/م أولد بوربيع إقليم: العرائش

المركزية

304/09/18إقليم: العرائش 15 مزدوجزوادة05738Lفاطمة العكال

م/م سيدي مزوارتاولة 

المركزية

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائش

المركزية

502/09/20إقليم: العرائش 17 مزدوجسوق الطلبة05857Rفاطمة شعوان

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائش

المركزية

304/09/18إقليم: العرائش 15 مزدوجسوق الطلبة05857Rفتيحة البريشي

مدرسة عبدالمالك إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية

السعدي

413/02/17إقليم: العرائش 33 إلتحاق بالزوجفتيحة خنيرة 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م حمان الفطواكي 

المركز

428/02/17إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائش 34 إلتحاق بالزوجفتيحة كنبع 24335A القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

مدرسة 11 يناير إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/16 25 إلتحاق بالزوجفدوى المخرشف 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة

السلوي

116/09/99إقليم: العرائش 73 إلتحاق بالزوجفدوى تشيكو 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

107/09/17إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائشأناسيل حدادين 28 مزدوجقصر بجير05831Mفرح بودينة

م/م  دار  الوزاري  

المركزية

214/02/17إقليم: العرائشوادي المخازن المركزيةإقليم: العرائش 42 مزدوجسوق الطلبة05845Cفوزية  خيارة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

304/09/19إقليم: العرائش 14 مزدوجسوق الطلبة05852Kفيصل اشن

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش 28 مزدوجتطفت05794Xكريمة الحجي

506/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد اجميلإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 25 مزدوجالسواكن05838Vكريمة الحراق

أمكادي بني يسف 

المركزية

902/09/20إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05957Zكريمة الشريع

م/م حمان الفطواكي 

المركز

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائش

السلوي

402/09/14إقليم: العرائش 39 إلتحاق بالزوجكريمة بوامي 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

205/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 22 مزدوجالعوامرة05754Dكريمة دعلي

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

404/09/19إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائش 10 إلتحاق بالزوجكوثر الدريسي 05755Eمزدوجالعوامرة

م/م  أولد سلطان  

المركزية

105/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 28 مزدوجالعوامرة05754Dكوثر الشرادي

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

مجموعة مدارس إقليم: العرائش

المرينيين

704/09/19إقليم: وزان 10 إلتحاق بالزوجكوثر العيادي 06361Nمزدوجعين بيضاء

م/م علل الفاسي  إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية

ريصانة المركزية

902/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05951Tكوثر بودزاز

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائش

المركزية

904/09/18إقليم: العرائش 21 مزدوجسوق الطلبة05852Kكوثر قصاص

404/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 14 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hكوثر ملح

مدرسة عبدالخالق إقليم: العرائشمدرسة المام البخاري

الطريس

105/09/03إقليم: العرائش 88 إلتحاق بالزوجلبنى التويجري 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

م/م علل الفاسي  إقليم: العرائش

ريصانة المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجلبنى الجعادي 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

202/09/20إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشيإقليم: العرائش 9 إلتحاق بالزوجلبنى الخمسي 20526Kمزدوجالساحل

304/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد اجميلإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 28 مزدوجالسواكن05838Vلبنى كابر

المجموعة المدرسية إقليم: العرائشم/م القدس المركزية

الحد القديم

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/20 7 مزدوجحد الغربية15260Lلبنى يطة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية إقليم: العرائشالمشيشي المركز

لعياشة

704/09/19إقليم: العرائش 14 مزدوجعياشة26913Cلطفي فاطمة الزهراء

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشمدرسة أولد صخار

المختلطة

602/09/10إقليم: العرائش 68 إلتحاق بالزوجلمياء  الهيلني 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

304/09/19إقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزيإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 14 إلتحاق بالزوجلمياء الزيات 18557V القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

403/09/13إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 36 إلتحاق بالزوجلمياء تميم 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

405/09/17إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائش 32 مزدوجالساحل05944Kليلى أبو العيش

م/م حمان الفطواكي 

المركز

مدرسة عبدالمالك إقليم: العرائش

السعدي

107/09/04إقليم: العرائش 81 إلتحاق بالزوجليلى حمانة 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

602/09/20إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 10 إلتحاق بالزوجليلى مولي بوشتى الخمار 05823Dمزدوجقصر بجير

م/م  أولد سلطان  

المركزية

306/09/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 32 مزدوجالعوامرة05756Fمارية الفنيري

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

م/م  دار  الوزاري  إقليم: العرائش

المركزية

904/09/19إقليم: العرائش 11 مزدوجتطفت05799Cمحسن الجعادي

216/09/94إقليم: الحوزالمعملإقليم: العرائشوادي المخازن المركزية 62 مزدوجأيت فاسكا03264Xمحسن النصيري

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: العرائش

الفنيدق
104/09/18 10 إلتحاق بالزوجةمحسن ميدان 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةإقليم: العرائشالخراشفة المركز

أصيل
714/02/17 32 بني مكادة 26573Hم البصري

)المقاطعة(
مزدوج

م/م حمزة بن عبد 

المطلب المركزية

904/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 14 مزدوجريصانة الجنوبية05969Mم البقالي البوزويقي

م/م حمزة بن عبد إقليم: العرائشأغليمين المركز

المطلب المركزية

802/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجعياشة05870Eم التروالي

مدرسة م بلحسن إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبي

الوزاني

116/09/88إقليم: العرائش 209 أقدمية 16 سنةم العلمي 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد بوربيع 

المركزية

116/09/95إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائش 153 أقدمية 16 سنةم القدميري 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

مدرسة م الخامس إقليم: العرائش

المختلطة

116/09/95إقليم: العرائش 169 أقدمية 16 سنةم المختالي 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة العزيزة الزرقإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 193 أقدمية 16 سنةم بريطال 27288K القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م الخراشفة 2 

المركزية  عامرعين 

604/09/18إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائش 15 مزدوجالساحل05946Mم كريم باقوح

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

1004/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 21 مزدوجالعوامرة05747Wمروة أوراغ

أمكادي بني يسف 

المركزية

402/09/20إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائش 7 مزدوجبوجديان05768Uمريم الدراز

204/09/19إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 13 إلتحاق بالزوجمريم السبيطي 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م عنصر الحاج 

المركزية

802/09/20إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائش 7 مزدوجبوجديان05768Uمريم الشاعر

704/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشالمشيشي المركز 18 مزدوجريصانة الجنوبية05962Eمريم العسيلي

م/م موسى بن نصير 

المركزية

222/02/17إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: العرائش 33 إلتحاق بالزوجمريم العطار 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

مدرسة المعرفة إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/20 8 إلتحاق بالزوجمريم المودن 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائشأناسيل حدادين 21 مزدوجالساحل05938Dمريم المولت

104/09/17إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشيإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 22 إلتحاق بالزوجمريم بوجديان 20526Kمزدوجالساحل

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: العرائش

أصيل
104/09/18 21 بني مكادة 20083Dمريم رضوان

)المقاطعة(
مزدوج

1006/09/00إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: العرائشمدرسة وادي الذهب 98 إلتحاق بالزوجمريم سعيدي 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشيإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 8 إلتحاق بالزوجمريم لمطيفي 20526Kمزدوجالساحل

م/م خندق الزرارع إقليم: العرائشم/م الصف المركزية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
302/09/20 17 مزدوجالقصر الصغير15313Uمريم مغنين

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 21 إلتحاق بالزوجمريم هلي 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م عمر بن الخطاب  

أولد عمران المركزية

316/09/93إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: العرائش 161 أقدمية 16 سنةمصطفى برهون 05691K القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة

المختلطة

117/09/90إقليم: العرائش 143 إلتحاق بالزوجةمصطفى مرون 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 31 مزدوجالسواكن05840Xمنير القصار

402/09/20إقليم: العرائشم/م عمر بن عبد العزيزإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 7 إلتحاق بالزوجمها لعروسي 18936Gمزدوجزوادة

204/09/18إقليم: تطوانم.م أحمد بن جلونإقليم: العرائشأغليمين المركز 21 إلتحاق بالزوجمهجة حمودي 05512Rمزدوجملليين

م/م القضي عياض 

-انكارجة- المركز

104/09/18إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجمونية أعدوش 05755Eمزدوجالعوامرة

مدرسة الشريف إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز

الدريسي

202/09/10إقليم: العرائش 80 إلتحاق بالزوجنادية  اصريح 05708D)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

204/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 21 مزدوجالعوامرة05747Wنادية دنداني

مدرسة الشريف إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبي

الدريسي

116/09/93إقليم: العرائش 145 أقدمية 16 سنةنجاة سعدي 05708D)مزدوجالعرائش )البلدية

107/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 28 مزدوجأولد أوشيح05816Wنجلء بنكيران

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز

المركزية

503/09/13إقليم: العرائش 51 مزدوجالعوامرة05745Uنزهة  زكراوي

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشمدرسة أولد صخار

السلوي

105/09/03إقليم: العرائش 97 إلتحاق بالزوجنزهة شريف 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/95إقليم: العرائشمدرسة عقبة بن نافعإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 157 أقدمية 16 سنةنعمان أغريب 05713J)مزدوجالعرائش )البلدية

404/09/19إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 24 مزدوجقصر بجير05829Kنعيمة الحداد

م/م علل الفاسي  

ريصانة المركزية

419/09/02إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائش 87 مزدوجالعوامرة05755Eنعيمة باري

م/م  دار  الوزاري  

المركزية

210/03/17إقليم: العرائشوادي المخازن المركزيةإقليم: العرائش 42 مزدوجسوق الطلبة05845Cنعيمة بوعسرية

304/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 21 مزدوجأولد أوشيح05821Bنهى الصفر

م/م أولد الغماري 

المركزية

مدرسة عبدالخالق إقليم: العرائش

الطريس

427/02/17إقليم: العرائش 32 إلتحاق بالزوجنهيد العمارتي 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عين منصور 

المركزية

م/م أولد بوربيع إقليم: العرائش

المركزية

202/09/20إقليم: العرائش 17 مزدوجزوادة05738Lهاجر كراين

513/02/17إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائشمدرسة أولد اجميل 25 إلتحاق بالزوجهدى الخشين 24335A القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

1005/09/11إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائشمدرسة أولد اجميل 46 إلتحاق بالزوجهدى السعداني 05722U القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

604/09/19إقليم: العرائش 24 مزدوجسوق الطلبة05852Kهناء المعيزي

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشم/م عمر بن عبد العزيز

المركزية

804/09/18إقليم: العرائش 18 إلتحاق بالزوجهناء سنبل 05745Uمزدوجالعوامرة

م/م حمان الفطواكي إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزية

المركز

1004/09/18إقليم: العرائش 15 إلتحاق بالزوجهند قرقاب 05730Cمزدوجزوادة

م/م موسى بن نصير 

المركزية

مدرسة ابن خلدون إقليم: العرائش

العرائش

106/09/00إقليم: العرائش 139 إلتحاق بالزوجوئام الكلعي 05706B)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م  أولد سلطان  

المركزية

م/م أولد بوربيع إقليم: العرائش

المركزية

804/09/18إقليم: العرائش 15 مزدوجزوادة05738Lوداد بنمالك

م/م أولد بوربيع 

المركزية

627/02/17إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائش 35 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hوسيم حناش

815/09/17إقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزيإقليم: العرائشوادي المخازن المركزية 20 إلتحاق بالزوجوفاء الساهلي 18557V القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م حمزة بن عبد 

المطلب المركزية

المجموعة المدرسية إقليم: العرائش

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
506/09/17 35 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tوفاء عللي

مدرسة 11 يناير إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/99 95 إلتحاق بالزوجويئام سميلي 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م  دار  الوزاري  إقليم: العرائشأغليمين المركز

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 7 مزدوجتطفت05799Cياسين شحموط

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

404/09/18إقليم: العرائش 21 مزدوجالسواكن05840Xيسرا الخياطي

516/09/92إقليم: العرائشمدرسة علل بن عبد اإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 155 أقدمية 16 سنةيوسف الرحبي 05697S القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م  أولد سلطان  إقليم: العرائش

المركزية

504/09/18إقليم: العرائش 21 مزدوجريصانة الشمالية05953Vيوسف عليوي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

201/03/17إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: العرائش 32 إلتحاق بالزوجةيونس الجزولي 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية

306/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 35 مزدوجأولد أوشيح05816Wيونس العولة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

مدرسة المام أبو الحسن إقليم: العرائش

الشاذلي

204/09/19إقليم: تطوان 14 المازيغيةتطوان )البلدية(05384Bعادل طاهي

مجموعة مدارس ثريا 

السقاط

مدرسة عبد الهادي إقليم: وزان

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 31 بني مكادة 15295Zإحسان  الطرشلي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة البديع البتدائيةإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

أصيل
106/09/17 28 بني مكادة 20081Bأحلم الهدان

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس ثريا إقليم: وزانم م بني ايتنا

السقاط

304/09/18إقليم: وزان 26 مزدوجمقريصات06348Zأحمد المحرر

عمالة: المضيق - م.م بولوازنإقليم: وزانم.م م بن عبد ا

الفنيدق
506/09/17 38 مزدوجعليين05521Aإدريس المذكوري

مجموعة مدارس ثريا 

السقاط

م/م الحاج احمد إقليم: وزان

العسلني _بوزطاط

304/09/18إقليم: شفشاون 31 مزدوجباب تازة06171Gأسماء الزكاري

204/09/19إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 21 مزدوجزومي06379Hأمينة توفيق

مجموعة مدارس م 

شكري

مجموعة مدارس ثريا إقليم: وزان

الشاوي

902/09/20إقليم: وزان 6 إلتحاق بالزوجاحسان اشوكري 14981Hمزدوجامزفرون

المدرسة البتدائية إقليم: وزانم م معروف الروصافي

عوينت الحجاج التانية

101/01/10عمالة: فاس 81 إلتحاق بالزوجاحسان النكادى 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

904/09/12إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: وزانم المسقة 48 مزدوجاكوراي )البلدية(04114Wاحمد الناجي

م/م أولد الغماري إقليم: وزانم م اللوكوس

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 32 مزدوجالعوامرة05751Aاحمد غازي

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل

الفنيدق
306/09/17 28 إلتحاق بالزوجادويب جميلة 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

مجموعة مدارس 

القاضي عياض

1002/09/20إقليم: وزانم/م الموحدينإقليم: وزان 7 مزدوجزومي26662Eازويزن حمزة

مدرسة أحمد المنصور 

الذهبي

مدرسة عبد ا إقليم: وزان

الشفشاوني

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1004/09/18 15 إلتحاق بالزوجةالحساني عزيز 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

مجموعة مدارس م 

مزيان بلفقيه

مدرسة مولي علي إقليم: وزان

الشريف

216/09/99عمالة: مراكش 114 إلتحاق بالزوجالخربوشي أمينة 02718D سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - مدرسة المتنبي البتدائيةإقليم: وزانم/م الوحدة

أصيل
604/09/18 25 بني مكادة 26571Fالراجي وسيمة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 11 مزدوجزومي06383Mالزرقي عثمان

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: وزانم م بن الحسن الوزاني

الفنيدق
405/09/08 52 مزدوجالفنيدق )البلدية(05429Aالسكاو نزهة

204/09/18إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: وزانم/م مولي اسماعيل 21 مزدوجسيدي بوصبر15092Dالصويت م

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: وزانم م الشرفاء

_سطيحة

804/09/18إقليم: شفشاون 31 مزدوجاسطيحة06286Gالعلمي المرابطي

204/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: وزانم/م مولي اسماعيل 21 مزدوجالعوامرة05747Wالعماري بدر الدين

المدرسة الجماعاتية إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1

زاوية سيدي قاسم

106/09/17إقليم: تطوان 19 إلتحاق بالزوجةالغزاوي نبيل 27591Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

المجموعة المدرسية إقليم: وزانم/م تالة

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 20 إلتحاق بالزوجالفالح  حسناء 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

مجموعة مدارس 

القاضي عياض

102/09/20إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: وزان 7 مزدوجزومي06379Hالقمح مراد

مجموعة مدارس 

الزرقطوني

عمالة: المضيق - مدرسة 18 نوفمبرإقليم: وزان

الفنيدق
201/01/10 58 إلتحاق بالزوجالمصباحي  غزلن 25192G)مزدوجمرتيل )البلدية

116/09/96إقليم: وزانم الحسنيةإقليم: وزانم أبو موسى الشعري 96 نعمالمهدوي حسن 14670V)مزدوجوزان )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: وزانم م الشرفاء

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل
904/09/18 21 مزدوجالعوامة15289Tالمهدي القطوري

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

1004/09/18إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: وزان 21 إلتحاق بالزوجاليموني رباب 05621Jمزدوجازل

مدرسة 18 نونبر إقليم: وزانم م عبد ا الهبطي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجاميمة اولد الطاهر 15199V بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

1202/09/20إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 17 مزدوجابغاغزة05603Pايمان فرحان

302/09/20إقليم: وزانم م سيدي بوزيتونإقليم: وزانم م الشرفاء 7 مزدوجسيدي أحمد الشريف15085Wايوب الضروب

المدرسة الجماعاتية إقليم: وزانم/م الموحدين

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
504/09/18 28 مزدوجبليونش05541Xبدر الدين الرفاعي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/20إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخلإقليم: وزانم م الشرفاء 7 مزدوجازغيرة15074Jبلل المفيوي

م/م أبو بكر الصديق إقليم: وزانم/م الموحدين

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
906/09/17 38 مزدوجأنجرة05470Vبوشتى الزكاوي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

102/09/20إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: وزان 7 مزدوجزومي06399Eتاج الدين لواح

403/09/13عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: وزانم صلح الدين اليوبي 42 عين كرمة-واد 04034Jتربوني حنان

الرمان
مزدوج

306/09/17إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 38 مزدوجأونانة15044Bجلل الوثاق

مجموعة مدارس أبي 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية م إقليم: وزان

عبده

302/09/16عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجةحبيب ربي مصطفى 02018T جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

304/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 21 مزدوجلمجاعرة15058Sحكيمة ابا شيخ

مجموعة مدارس إقليم: وزانم م سيدي الصوفي

الخوارزمي

118/09/17إقليم: وزان 18 مزدوجسيدي بوصبر15086Xحمزة بلفيضة

م مولي المهدي 

الوزاني

502/09/14عمالة: الميةالبيرونيإقليم: وزان 24 مزدوجالمية )البلدية(18532Tحميد الطويل

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

المجموعة المدرسية إقليم: وزان

الرفايف

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/20 7 مزدوجحد الغربية15265Sحنان زنفة

104/09/02إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 58 إلتحاق بالزوجةخالد ادريسي 04146Fمزدوجأيت حرز ا

306/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانمجموعة مدارس  العقاد 25 إلتحاق بالزوجةدباغ بدر 15007Lمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس م 

شكري

904/09/19إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزان 14 إلتحاق بالزوجدعاء خباط 15011Rمزدوجبني قلة

المجموعة المدرسية إقليم: وزانم/م الموحدين

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
1106/09/17 28 مزدوجحجر النحل24284Vرجاء الوهابي

1006/09/00إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزانم/م الموحدين 154 إلتحاق بالزوجرشيدة غطيسي 14671W)مزدوجوزان )البلدية

106/09/01عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: وزانم الفقيه الرهوني 50 مزدوجبطانة )المقاطعة(01145Uرضوان مريجي

106/09/17إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: وزانم م المنفلوطي 24 إلتحاق بالزوجزرقوني نجلء 27257Bمزدوجزيتون
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: وزانم م م عبدهإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 18 مزدوجأونانة15040Xزكرياء الجايي

102/09/20إقليم: وزانم/م مولي اسماعيلإقليم: وزانم م الشرفاء 7 مزدوجزومي06395Aزكرياء الحمدوني

315/09/04إقليم: القنيطرةالخنساءإقليم: وزانم/م تالة 141 أقدمية 16 سنةزكية بلحجلة 10806V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة زليخة نصري إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1

البتدائية

405/09/08إقليم: تطوان 65 إلتحاق بالزوجزكية مرون 05507Kمزدوجملليين

مجموعة مدارس إقليم: وزانم م لل مريم

المرينيين

204/09/18إقليم: وزان 15 إلتحاق بالزوجزليخة الغرغاري 06361Nمزدوجعين بيضاء

م م سيدي علل 

الزغاري

مدرسة الشريف م إقليم: وزان

امزيان البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 31 الشرف  مغوغة 15176Vزينب اشنيتفى

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزانيإقليم: وزانم م كراينو 7 إلتحاق بالزوجسارة ميشان 06353Eمزدوجمقريصات

216/09/95إقليم: وزانم الفقيه الرهونيإقليم: وزانم/م تالة 165 أقدمية 16 سنةسعيد الزيتي 14669U)مزدوجوزان )البلدية

104/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 15 مزدوجعين بيضاء06364Sسعيد حجامي

206/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: وزانمدرسة أنوال 28 مزدوجالعوامرة05754Dسفيان مركوسة

304/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م ابن طفيل 15 إلتحاق بالزوجسكينة بن عزي 15058Sمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: وزانم م كراينو 38 مزدوجتروال15063Xسناء الفوقي

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

1102/09/20إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركزإقليم: وزان 7 مزدوجبوجديان05765Rسهام اعميرة

مجموعة مدارس أحمد إقليم: وزانم م بني ايتنا

شوقي

204/09/18إقليم: وزان 18 مزدوجعين بيضاء06358Kسهيل الشيخ

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

406/09/17إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: وزان 27 مزدوجالساحل05946Mسيهام روايس

706/09/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: وزانم م كراينو 28 مزدوجقصر بجير05829Kشراف الحساني

606/09/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: وزانم/م الموحدين 28 مزدوجزينات05625Nشرنان وليد
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/19 24 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tشيماء السربوت

مدرسة الشهيد م إقليم: وزانم/م مولي اسماعيل

الزرقطوني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجشيماء بلوص 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة المنار البتدائيةإقليم: وزانم م المام الجزولي

أصيل
503/09/13 51 بني مكادة 26906Vصارة  ايرتى

)المقاطعة(
مزدوج

م م عقبة بن نافع 

الحناتة

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: وزان

أصيل
904/09/18 31 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wصفاء الزيتي

102/09/20إقليم: وزانم/م مولي اسماعيلإقليم: وزانم م كراينو 17 مزدوجزومي06395Aطارق رمزي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

302/09/20إقليم: وزانم م كراينوإقليم: وزان 7 مزدوجزومي06386Rطارق عمراني

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

202/09/20إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: وزان 7 مزدوجسيدي بوصبر15092Dعائشة الحجري

مجموعة مدارس 

القاضي عياض

م م سيدي علل إقليم: وزان

الزغاري

104/09/19إقليم: وزان 14 مزدوجتروال15075Kعاقل عبد الهادي

702/09/20إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخلإقليم: وزانم م الشرفاء 7 مزدوجازغيرة15074Jعبد الله المرابط

مجموعة مدارس عبد 

الكريم الخطابي

802/09/20إقليم: وزانم م كراينوإقليم: وزان 7 مزدوجزومي06386Rعبد الله دين

مجموعة مدارس ابن 

باجة

م/م أولد بوربيع إقليم: وزان

المركزية

304/09/18إقليم: العرائش 16 مزدوجزوادة05738Lعبد الصمد الداجو

106/09/17إقليم: وزانم م طه حسينإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 28 مزدوجسيدي أحمد الشريف15081Sعبد العزيز القدوري

304/09/12إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 24 جرف الملحة 14686Mعبد اللطيف الكيحل

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس 

الزرقطوني

المدرسة الجماعاتية إقليم: وزان

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل
506/09/17 13 مزدوجالساحل الشمالي15272Zعبد المطلب رواعي

616/09/92إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: وزانم الفقيه الرهوني 112 مزدوجزينات05625Nعبد المولى الزاوي

116/09/97إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانم الحسنية 94 نعمعبد الناصر السريفي 14664N)مزدوجوزان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

السيدة الحرة

مجموعة مدارس أبي إقليم: وزان

القاسم الشابي

106/09/17إقليم: وزان 32 مزدوجلمجاعرة15054Mعبد الهادي اعريبات
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ثريا 

الشاوي

206/09/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: وزان 35 مزدوجقصر بجير05829Kعبدالرحيم السيطي

مجموعة مدارس ابن إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

باجة

306/09/17إقليم: وزان 19 مزدوجأونانة15045Cعبدالعظيم الغماري

عمالة: طنجة - مدرسة الرحمة البتدائيةإقليم: وزانم/م واد الذهب

أصيل
116/09/93 187 أقدمية 16 سنةعبدالكريم بونوار 27285G بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس م إقليم: وزانم م الشرفاء

شكري

102/09/20إقليم: وزان 7 مزدوجازغيرة15071Fعبدالهادي مامو

مجموعة مدارس ابن 

باجة

مدرسة البوغاز إقليم: وزان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجعبير اللواح 15163F الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

417/09/90عمالة: الرباطعلل بن عبد اإقليم: وزانم صلح الدين اليوبي 136 أقدمية 16 سنةعزيزة الكنوني 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

مدرسة أحمد المنصور 

الذهبي

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: وزان

الفنيدق
105/09/11 40 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fعمر القيطوني

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: وزانم/م الوحدة

خلدون

114/02/17إقليم: وزان 45 مزدوجزومي27271Sعمراني علي

م م سيدي علل 

الزغاري

502/09/20إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: وزان 7 مزدوجزومي06393Yغزلن المراكشي

مدرسة العرفان إقليم: وزانم م اللوكوس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
114/02/17 32 إلتحاق بالزوجفاتن العولة 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: وزانم م ابن زيدون

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
306/09/17 28 مزدوجبليونش05541Xفاطمة الرفاعي

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: وزانم.م م بن عبد ا

الفنيدق
504/09/18 31 مزدوجعليين19291Tفاطمة الزهراء اللحلح

1204/09/19إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: وزانم م ابن منظور 24 مزدوجالخروب05605Sفاطمة الزهراء بنطاهر

مجموعة مدارس أبي 

القاسم الشابي

106/09/17إقليم: وزانم م طه حسينإقليم: وزان 19 مزدوجسيدي أحمد الشريف15081Sفاطمة الزهراء لحبيب

106/09/17إقليم: وزانم/م الموحدينإقليم: وزانم م المنفلوطي 29 مزدوجزومي26662Eفاطمة العراسي

م م سيدي علل 

الزغاري

مدرسة م شكري إقليم: وزان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 31 بني مكادة 15232Fفاطمة القرباشي

)المقاطعة(
مزدوج

115/09/05إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: وزانم م بن الحسن الوزاني 79 إلتحاق بالزوجفاطمة بندريس 26376U)مزدوجمهدية )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

السيدة الحرة

1006/09/17إقليم: وزانم/م تالةإقليم: وزان 24 إلتحاق بالزوجفاطمة معروفي 06335Kمزدوجاسجن

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

مجموعة مدارس إقليم: وزان

المرينيين

704/09/18إقليم: وزان 18 إلتحاق بالزوجفدوى الفرشلي 06361Nمزدوجعين بيضاء

مجموعة مدارس إقليم: وزانم م سيدي الصوفي

الخوارزمي

104/09/18إقليم: وزان 21 مزدوجسيدي بوصبر15086Xفدوى ونتيف

مجموعة مدارس أبي إقليم: وزانم م م عبده

القاسم الشابي

204/09/18إقليم: وزان 31 مزدوجلمجاعرة15054Mفرح الحلك

مجموعة مدارس طارق إقليم: وزانم م ابن منظور

بن زياد

404/09/18إقليم: وزان 16 مزدوجسيدي بوصبر15088Zقاسمي م

مجموعة مدارس 

القاضي عياض

302/09/20إقليم: وزانم م م عبدهإقليم: وزان 7 مزدوجأونانة15040Xقرفطي حمزة

المدرسة الجماعاتية إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل

السيدة الحرة

702/09/20إقليم: وزان 17 مزدوجأونانة26438Lكريمة الدرقاوي

402/09/20إقليم: وزانم م م عبدهإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 17 مزدوجأونانة15040Xلبنى  مجدوبي

204/09/02إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: وزانم/م الوحدة 85 مزدوجالعوامرة05720Sلعديسي زهير

702/09/14عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: وزانم ابن هاني 40 مزدوجمهاية03908Xلوزيزي لطيفة

مجموعة مدارس ثريا 

السقاط

مدرسة 11 يناير إقليم: وزان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
606/09/17 21 إلتحاق بالزوجليلى المبارك 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

102/09/20إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: وزان 7 مزدوجزومي06383Mمحسن الجاي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

102/09/20إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخلإقليم: وزان 7 مزدوجازغيرة15074Jمحسن الشراط

104/09/18إقليم: وزانم/م الموحدينإقليم: وزانم/م الوحدة 18 مزدوجزومي26662Eم أشرف بوحاجة

مجموعة مدارس ثريا إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2

السقاط

204/09/19إقليم: وزان 19 مزدوجمقريصات06348Zم البقالي

304/09/18إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانم م ابن زيدون 31 مزدوجاسجن06334Jم البقالي

مجموعة مدارس 

القاضي عياض

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: وزان

الفنيدق
116/09/94 179 أقدمية 16 سنةم الفروح 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

102/09/20إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزيةإقليم: وزان 7 مزدوجسوق القلة05773Zم الهويني

204/09/18إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 16 مزدوجزومي06399Eم الوراصي

م م سيدي علل 

الزغاري

مجموعة مدارس م إقليم: وزان

شكري

102/09/20إقليم: وزان 17 مزدوجازغيرة15071Fم حجاج

مدرسة عبد ا إبراهيم إقليم: وزانم المسقة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
101/01/10 56 بني مكادة 20082Cم خديري

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس ثريا إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2

الشاوي

406/09/17إقليم: وزان 38 مزدوجامزفرون14981Hم خرازي

104/09/19إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزانم م علل بن عبدا 9 مزدوجسيدي أحمد الشريف15079Pم دباي

م م أبو القاسم 

الزهراوي

306/09/17إقليم: وزانم/م واد الذهبإقليم: وزان 30 إلتحاق بالزوجةم كعبوش 15019Zمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس ماء 

العينين

مجموعة مدارس م إقليم: وزان

شكري

102/09/20إقليم: وزان 7 مزدوجازغيرة15071Fمروان الغازية

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: وزانم م الفقيه القري

المركزية

204/09/19إقليم: العرائش 24 مزدوجزوادة05734Gمروة البعزوي

206/09/17إقليم: تطوانم.م المليينإقليم: وزانم م الزيتون 26 إلتحاق بالزوجمريم بل العافية 05505Hمزدوجملليين

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

102/09/20إقليم: وزانم/م مولي اسماعيلإقليم: وزان 7 مزدوجزومي06395Aمريم خاجة

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل

أصيل
504/09/18 31 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wمصطفى  المين بقالي

617/02/17إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: وزانم م أمزو 32 مزدوجالسحتريين21303Eمصطفى بوزيان

816/09/99عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 117 مزدوجويسلن )البلدية(21537Jمليكة المال

المجموعة المدرسية إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/03/17 20 مزدوجأقواس برييش15256Gمنصف ورية

مدرسة عبد الرحيم إقليم: وزانم م م عبده

بوعبيد البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجمنى ملوك 20598N بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس ثريا 

الشاوي

مدرسة عبد الهادي إقليم: وزان

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
906/09/17 25 بني مكادة 15295Zنادية أبريمي

)المقاطعة(
مزدوج

103



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ماء 

العينين

102/09/20إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزان 7 مزدوجسيدي أحمد الشريف15079Pنبيل الغزواني

م م سيدي علل 

الزغاري

عمالة: طنجة - مدرسة التحدي البتدائيةإقليم: وزان

أصيل
702/09/20 7 إلتحاق بالزوجنجوى الحراق 27598X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

106/09/17إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: وزان 28 إلتحاق بالزوجنجوى زواكي 06356Hمزدوجعين بيضاء

206/09/17إقليم: وزانمدرسة أنوالإقليم: وزانم م كراينو 38 مزدوجزومي06007Dنوفل الوردي

مجموعة مدارس 

القاضي عياض

502/09/20إقليم: وزانم/م الموحدينإقليم: وزان 7 مزدوجزومي26662Eهتيوة عبد المنعم

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد

104/09/19إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: وزان 11 مزدوجتروال15063Xهناء حسيمي

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: وزانم أبو موسى الشعري

الفنيدق
206/09/01 98 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bهناء فاضل

مدرسة أحمد المنصور 

الذهبي

405/09/08إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: وزان 26 إلتحاق بالزوجهند اخطار 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

102/09/14عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: وزانم م الطبري 44 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jوفاء خربوش

مجموعة مدارس ماء 

العينين

302/09/20إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: وزان 7 مزدوجسيدي بوصبر15092Dياسمين العيادي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

م م سيدي علل إقليم: وزان

الزغاري

104/09/19إقليم: وزان 14 مزدوجتروال15075Kياسين اشهيرو

مجموعة مدارس ابن 

باجة

مدرسة سيدي قاسم إقليم: وزان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجيسرى علوش 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

م م أبو القاسم 

الزهراوي

عمالة: المضيق - م.م حيضرةإقليم: وزان

الفنيدق
118/02/17 34 مزدوجالفنيدق )البلدية(05439Lيونس اسريفي

مجموعة مدارس أبو 

الطيب المتنبي

1002/09/20إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: وزان 7 المازيغيةازمورن06653Fالحاجي الياس

302/09/14إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: وزانم م بن الحسن الوزاني 42 إلتحاق بالزوجةالمصطفى الهيما 11616Aالمازيغيةتيغسالين

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب

304/09/19إقليم: تطوانمدرسة التهامي الوزانيإقليم: وزان 12 المازيغيةتطوان )البلدية(05380Xجواد الدرقاوي

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

104/09/19إقليم: تطوانمدرسة المام مالكإقليم: وزان 14 المازيغيةتطوان )البلدية(05410Eكمال بومسعود
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: تطوانمدرسة ابن زيدونإقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 14 المازيغيةتطوان )البلدية(05386Dهشام أزناك

مدرسة أحمد بوكماخ عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الواحة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/02 22 بني مكادة 20599P أحمد الشهب

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مبروكة 

البتدائية

مدرسة م المكي عمالة: طنجة - أصيل

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
131/01/17 24 بني مكادة 15292Wأبشري أحلم

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفريحيين 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة البديع البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/19 20 نعمأحريش لطيفة 20081B بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الطبراني 

البتدائية

مدرسة يوسف بن عمالة: طنجة - أصيل

تاشفين البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/92 148 أقدمية 16 سنةأحمد الزنطاري 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

مدرسة مولي يوسف عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/18 21 بني مكادة 26331Vأحمد جعفار

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الكندي البتدائية

الفنيدق
902/09/16 32 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hأحمد حومالك

مدرسة عبد ا إبراهيم 

البتدائية

مدرسة حليمة السعدية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/99 136 أقدمية 16 سنةأحمد زربوحي 15213K طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة فاطمة الزهراء عمالة: طنجة - أصيلمدرسة بدر البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/93 138 أقدمية 16 سنةأسماء اجويدة 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المتنبي 

البتدائية

مدرسة رابعة العدوية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
403/09/05 62 إلتحاق بالزوجأسماء السيفر 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

خندق سنان

المدرسة الجماعاتية دار عمالة: طنجة - أصيل

الشاوي

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 31 مزدوجدار الشاوي15233Gأسية لحلو

المجموعة المدرسية 

الدعيدعات

مدرسة 20 غشت عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/19 18 إلتحاق بالزوجأشن فريدة 15188H بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

ابرييش

مدرسة عبد الهادي عمالة: طنجة - أصيل

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
205/09/11 35 بني مكادة 15295Zأفتاتي رابحة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

مدرسة أحمد بوكماخ عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 بني مكادة 20599Pأفوزار هاجر

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المعرفة 

البتدائية

102/09/16عمالة: الميةاولد حميمون 2عمالة: طنجة - أصيل 28 مزدوجالمية )البلدية(24456Gإلهام بوكرمــــي

مدرسة عبد ا إبراهيم 

البتدائية

مدرسة 18 نونبر عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/97 116 أقدمية 12 سنةإلهام رملي 15199V بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

ابرييش

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
109/12/11 42 إلتحاق بالزوجآمال الجزار 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

مدرسة أولد عطية 

البتدائية

مدرسة ابن حنبل عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
516/09/99 100 أقدمية 12 سنةأمال المنيعي 15197T بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة صلح الدين 

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
106/09/00 68 الشرف  مغوغة 19973Jإنصاف ساتور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة طه حسين 

البتدائية

مدرسة معاذ بن جبل عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/99 58 نعمابرهماتي  بديعة 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

بدريون

عمالة: طنجة - مدرسة القدس البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
116/09/93 205 أقدمية 16 سنةابن الطيب فريدة 15159B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفراهدي 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الربيع البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
101/01/10 49 إلتحاق بالزوجابن زيان العروسي أمال 26572G بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أحمد بوكماخ 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
116/09/95 141 أقدمية 16 سنةاحمد فتيان 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الديموس

مدرسة المهدي بن عمالة: طنجة - أصيل

تومرت البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
314/02/17 16 إلتحاق بالزوجةادريس راشدي علوي 15177W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة أحد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة النماء البتدائية

أصيل
504/09/04 64 إلتحاق بالزوجاسماء الشدادي 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفريحيين 

البتدائية

مدرسة سيدي قاسم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/14 24 نعماسماء بن قاسم 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

المجموعة المدرسية 

الرويف

مدرسة أبو بكر اللمتوني عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
404/09/18 21 إلتحاق بالزوجاقجضاو فاطمة 15193N بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الحومر

مدرسة مالكة الفاسي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/18 21 بني مكادة 26779Gاقريقز م

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة بوكدور 

البتدائية

مدرسة سيدي قاسم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/19 12 إلتحاق بالزوجالندلوسي وجدان 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزميعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق
106/09/17 18 إلتحاق بالزوجةالبقالي زكرياء 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة الندلس 

البتدائية

مدرسة قاسم بن إدريس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
113/09/02 93 إلتحاق بالزوجالبورقادي وداد 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة معاذ بن جبل عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الفتح البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
604/09/18 18 إلتحاق بالزوجالدوشي تويبة 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

106



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

البريدية

مدرسة مالكة الفاسي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
1022/02/17 20 بني مكادة 26779Gالراجي عائشة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مالكة الفاسي 

البتدائية

706/09/17إقليم: تطوانم.م دار اعللوعمالة: طنجة - أصيل 12 إلتحاق بالزوجالرباحي شيماء 05619Gمزدوجازل

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيل

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 31 بني مكادة 21699Kالركعي بشرى

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة 11 يناير عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/18 21 إلتحاق بالزوجالزباخ هند 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي يوسف 

البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق
502/09/10 13 إلتحاق بالزوجالزيتوني فوزية 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

المجموعة المدرسية 

أكووارت

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
303/09/13 25 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tالزيتي الحسن

مدرسة الحسن الول عمالة: طنجة - أصيلمدرسة العيون البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
516/09/99 122 أقدمية 16 سنةالشركي نادية 15135A طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي قاسم 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
204/09/19 14 إلتحاق بالزوجالشويعر أسماء 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الندلس 

البتدائية

مدرسة الطبراني عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/04 74 بني مكادة 15189Jالطاهري امال

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة البصيري 

البتدائية

مدرسة قاسم بن إدريس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
117/09/90 142 أقدمية 16 سنةالعافية يوسف 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أولد عبو

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
204/09/18 21 بني مكادة 26181Gالعبار أمينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

بدريون

مدرسة 18 نونبر عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/87 205 أقدمية 16 سنةالغربي م 15199V بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مالكة الفاسي 

البتدائية

مدرسة ابن سعيد عمالة: طنجة - أصيل

المغربي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
205/09/07 36 بني مكادة 15196Sالغماري عبدا لعزيز

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
302/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wالقرقري صفاء

مدرسة الطبراني 

البتدائية

مدرسة فاطمة الزهراء عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
217/09/90 168 أقدمية 16 سنةاللغميش دينا 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الندلس 

البتدائية

المدرسة الجديدة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/96 102 أقدمية 12 سنةالمامون زري 20080A بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة م حسن عمالة: طنجة - أصيلمدرسة أحد البتدائية

الوزاني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/97 126 أقدمية 16 سنةالمدني نسرين 15154W الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرويف

مدرسة 20 غشت عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 21 بني مكادة 15188Hالمرابط انصاف

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

ابرييش

مدرسة معاذ بن جبل عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
604/09/19 15 إلتحاق بالزوجالمرنيسي فاطمة الزهراء 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م الحداد 

البتدائية

مدرسة عبد الرحيم عمالة: طنجة - أصيل

بوعبيد البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/14 28 بني مكادة 20598Nالوليدي نور الدين

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الحومر

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tالوهابي جابر

مدرسة الندلس 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
305/09/11 22 الشرف  مغوغة 19969Eامال  الحجاجي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الحومر

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tاوحساين عبد الرحمان

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة طه عبد الرحمان عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 بني مكادة 15231Eايت سليمان سناء

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المام علي 

البتدائية

مدرسة م عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيل

الخطابي

402/09/15إقليم: تطوان 16 إلتحاق بالزوجايمان العزوزي 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الدغاليين 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
202/09/20 9 إلتحاق بالزوجبشرى أقزاب 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة شكيب أرسلن 

البتدائية

مدرسة عبد ا كنون عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
316/09/97 72 إلتحاق بالزوجبشرى الحمومي 15132X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيلمدرسة البديع البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/02/17 34 نعمبشرى الربودي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة السمارة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
604/09/18 21 بني مكادة 26909Yبشرى العساري

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة موسى بن نصير 

البتدائية

مدرسة 18 نونبر عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/12 22 إلتحاق بالزوجبشرى العلوي الصالح 15199V بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرويف

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
304/09/19 16 إلتحاق بالزوجبشرى النوري 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أحمد بوكماخ 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
116/09/98 141 أقدمية 16 سنةبشرى رمضان 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

108



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد ا بن 

الصديق البتدائية

مدرسة خديجة أم عمالة: طنجة - أصيل

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
705/09/11 44 مزدوجالفنيدق )البلدية(05438Kبشرى عتيقي

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل
1004/09/19 22 مزدوجأقواس برييش15256Gبشرى علوش

المجموعة المدرسية 

الرفايف

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/19 14 مزدوجحجر النحل24284Vبن عمار هاجر

مدرسة الرشاد 

البتدائية

مدرسة أحمد شوقي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/92 104 إلتحاق بالزوجبندريس إيمان 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المام الشاذلي 

البتدائية

إقليم: فحص - م/م اكنوان البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة
114/02/17 32 مزدوجالقصر الصغير15315Wبنعلل إكرام

مدرسة مولي يوسف 

البتدائية

مدرسة القرطبي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
103/09/13 29 إلتحاق بالزوجبنعيش سلمى 26378W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة إدريس الول 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة البديع البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
201/09/18 26 بني مكادة 20081Bبوشرى الفتوح

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة القرطبي عمالة: طنجة - أصيلمدرسة العيون البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
502/09/15 35 إلتحاق بالزوجبوعسرية إيمان 26378W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عبد المومنعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

الدار البيضاء أنفا
207/09/05 62 سيدي بليوط 01405Bتدجوستي كوثر

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
804/09/18 18 الشرف  مغوغة 19969Eجباري سمية

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي يوسف 

البتدائية

مدرسة عبدالمالك عمالة: طنجة - أصيل

السعدي

1005/09/11إقليم: العرائش 22 إلتحاق بالزوجةجعوان عبد اللطيف 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة العرفان عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلم البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
217/02/17 32 نعمجميلة فايضى 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الحد القديم

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
914/02/17 20 مزدوجحجر النحل24284Vحذامي العطار

مدرسة م المكي 

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
116/09/98 82 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wحسني الخمليشي

مدرسة الرشاد 

البتدائية

مدرسة مولي عبد عمالة: طنجة - أصيل

السلم البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/97 122 أقدمية 16 سنةحشاف سميرة 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عمر بن الخطاب عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/01 76 الشرف  السواني 15182Bحفصة أحمادون

)المقاطعة(
مزدوج
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجديدة 

البتدائية

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
213/09/02 60 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hحكيمة البقالي

مدرسة ابو بكر الصديق 

البتدائية

مدرسة أبي ذر الغفاري عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 14 إلتحاق بالزوجةحمدان عثمان 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - مدرسة البديع البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
101/01/17 18 إلتحاق بالزوجةحمزة  اخريف 20081B بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الكريم 

الخطيب البتدائية

806/09/17إقليم: وزانم م طه حسينعمالة: طنجة - أصيل 22 مزدوجسيدي أحمد الشريف15081Sحميد الساكر

المجموعة المدرسية 

اشراقة السفلى

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة
102/09/14 44 مزدوجالبحراويين15300Eحميدة فاروقي

مدرسة سيدي بوعراقية 

البتدائية

مدرسة الندلس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
207/03/17 24 بني مكادة 19633Pحنان الرويشي

)المقاطعة(
مزدوج

706/09/01إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الزلقة البتدائية 62 إلتحاق بالزوجحنان الغياني 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة المام الشاذلي 

البتدائية

602/09/16إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاععمالة: طنجة - أصيل 28 مزدوجالناضور )البلدية(12294Mحنان الناصر

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة المام علي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 الشرف  مغوغة 21180Wحورية الحوات

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المتنبي 

البتدائية

202/09/15إقليم: تطوانم.م دار اعللوعمالة: طنجة - أصيل 12 إلتحاق بالزوجحياة اجوامعي 05619Gمزدوجازل

المجموعة المدرسية 

أولد الرياحي

مدرسة الشريف م عمالة: طنجة - أصيل

امزيان البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 31 الشرف  مغوغة 15176Vخالد اغبالو

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرويف

مدرسة الخلص عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/15 22 الشرف  مغوغة 25435Wخالد الصمدي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

خندق سنان

عمالة: المضيق - م.م حيضرةعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق
313/02/17 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(05439Lخالص اشراق

مدرسة سيدي اليماني 

البتدائية

مدرسة علل بن عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/98 115 إلتحاق بالزوجخديجة أحناش 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

المجموعة المدرسية 

الرويف

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة
504/09/19 9 مزدوجملوسة15316Xخديجة الحميدي

مدرسة 18 نونبر 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الربيع البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
116/09/91 148 أقدمية 16 سنةخديجة الروملي 26572G بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد الكريم 

الخطيب البتدائية

مدرسة البوغاز عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
617/08/18 18 إلتحاق بالزوجخديجة الصروخ 15163F الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الديموس

مدرسة عبد الرحيم عمالة: طنجة - أصيل

بوعبيد البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
904/09/19 15 إلتحاق بالزوجخديجة فريد 20598N بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة إبن زهر عمالة: طنجة - أصيلمدرسة البركة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
406/09/17 22 بني مكادة 15191Lخلود الزرغيلي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

مدرسة المستقبل عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
606/09/17 26 بني مكادة 20079Zخليلة الصليعي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أولد بوعيشة

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tداوود اقريقز

المدرسة الجماعاتية 

الهار

مدرسة سيدي أحمد بن عمالة: طنجة - أصيل

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
224/02/17 32 الشرف  مغوغة 15175Uذكرى الشعرة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرويف

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
1004/09/19 24 بني مكادة 26573Hرجاء الحراق

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الدعيدعات

906/10/05إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيعمالة: طنجة - أصيل 79 إلتحاق بالزوجرجاي كريمة 09993Lمزدوجاوناغة

المجموعة المدرسية 

الرفايف

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجرحيب فردوس 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

المجموعة المدرسية 

الرويف

مدرسة ابن سعيد عمالة: طنجة - أصيل

المغربي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
404/09/19 16 إلتحاق بالزوجةرشيد الطريف 15196S بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الحد القديم

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

الدعيدعات

عمالة: طنجة - 

أصيل
404/09/18 31 مزدوجحجر النحل15228Bزكرياء بودودو

المجموعة المدرسية 

الديموس

206/09/17إقليم: تطوانم.م دار اعللوعمالة: طنجة - أصيل 13 إلتحاق بالزوجةزكرياء رضا 05619Gمزدوجازل

مدرسة بوكدور 

البتدائية

مدرسة المعرفة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/19 12 إلتحاق بالزوجزنيدي هدى 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة طه حسين 

البتدائية

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة سيدي الصعيديعمالة: طنجة - أصيل 38 نعمزينب الدريسي 05399T)مزدوجتطوان )البلدية

المجموعة المدرسية 

أولد الرياحي

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 21 مزدوجالعوامة15289Tزينب النواس

المجموعة المدرسية 

الحد القديم

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
904/09/19 14 مزدوجحجر النحل24284Vسارة اولد بلحاج
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة المام علي 

البتدائية

مدرسة أبي ذر الغفاري عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
716/09/96 82 أقدمية 12 سنةسامياء يقراون 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أبي ذر الغفاري عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الفتح البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
226/09/03 78 أقدمية 12 سنةسعاد أمزيان 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد ا إبراهيم 

البتدائية

مدرسة حليمة السعدية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/99 82 إلتحاق بالزوجسعاد الشرقاوي 15213K طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرويف

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة
504/09/19 9 مزدوجملوسة15316Xسعيد أعياش

مدرسة حليمة السعدية 

البتدائية

مدرسة إبن تيمية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/96 78 نعمسعيد المرابط 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الندلس 

البتدائية

مدرسة مدار البحرين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
117/09/90 118 أقدمية 16 سنةسعيد الهيشو 27029D بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
316/09/97 20 بني مكادة 20083Dسعيد بنيعيش

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة خالد مشبال 

البتدائية

مدرسة أحمد شوقي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/93 116 أقدمية 16 سنةسعيد سبيطة 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

805/09/17إقليم: العرائشم/م الهياطةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة النماء البتدائية 26 مزدوجسوق الطلبة05847Eسعيدة العميري

المجموعة المدرسية 

أولد بوعيشة

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/19 14 مزدوجحجر النحل24284Vسفيان الكريمي

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

114/02/17إقليم: تطوانمدرسة تمودةعمالة: طنجة - أصيل 35 إلتحاق بالزوجسكينة النقرة المهاجر 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

المجموعة المدرسية 

الزينات

مدرسة سيدي أحمد بن عمالة: طنجة - أصيل

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
401/09/18 31 الشرف  مغوغة 15175Uسكينة النية

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي قاسم 

البتدائية

مدرسة م شكري عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
117/02/17 26 إلتحاق بالزوجسكينة بلجاج 15232F بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد ا بن 

الصديق البتدائية

مدرسة إبن تيمية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/17 17 إلتحاق بالزوجسكينة وموسى 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي قاسم 

البتدائية

مدرسة القرطبي 2 عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
213/02/17 26 إلتحاق بالزوجسلمون فريدة 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أبي ذر الغفاري 

البتدائية

إقليم: فحص - مدرسة المنار البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة
116/09/85 50 مزدوجالبحراويين15298Cسليمان كواد
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد الرحيم 

بوعبيد البتدائية

مدرسة الندلس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
107/09/04 56 بني مكادة 19633Pسمية الصوفي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة 18 نونبر عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الكندي البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
203/09/13 37 إلتحاق بالزوجسميرة ألواث 15199V بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي اليماني 

البتدائية

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل
721/12/16 38 مزدوجأقواس برييش15256Gسميرة الحبل

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة ابو بكر الصديق عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/18 31 الشرف  مغوغة 25678Kسناء أكزناي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزوة

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/18 31 بني مكادة 26905Uسناء الفارسي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المعرفة 

البتدائية

المدرسة الجماعاتية عمالة: طنجة - أصيل

مليكة الفاسي

110/10/17إقليم: تطوان 20 إلتحاق بالزوجسناء بنشخطير 26021Hمزدوجسوق القديم

المجموعة المدرسية 

الرفايف

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wسناء قوضاض

المدرسة الجماعاتية 

الهار

مدرسة الطبراني عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
208/02/17 32 بني مكادة 15189Jسناء كريش

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المختار البقالي 

البتدائية

مدرسة المعرفة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/12 44 الشرف  مغوغة 26912Bسناء لمغبر

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الكريم 

الخطيب البتدائية

مدرسة حليمة السعدية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/97 112 إلتحاق بالزوجسهام الغلبزوري 15213K طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أحمد بوكماخ 

البتدائية

مدرسة م المكي عمالة: طنجة - أصيل

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
105/09/08 44 بني مكادة 15292Wسهام خواطري

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أكووارت

مدرسة م الحداد عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
225/02/17 30 بني مكادة 26008Uسهام دادي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي يوسف 

البتدائية

505/09/08إقليم: الحاجبالمختار السوسيعمالة: طنجة - أصيل 52 مزدوجسبع عيون )البلدية(04104Kشريفة الشاهيد

م/م القضي عياض عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الواحة البتدائية

-انكارجة- المركز

824/02/17إقليم: العرائش 34 مزدوجالساحل05936Bشيماء التويس

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

مدرسة عبد ا إبراهيم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/19 12 إلتحاق بالزوجشيماء الفلجي 20082C بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة ابن حنبل 

البتدائية

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
105/09/07 58 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hصارةهاشمي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

أولد الرياحي

المدرسة البتدائية عمالة: طنجة - أصيل

المسيرة الخضراء

102/09/14إقليم: العيون 21 مزدوجالعيون )البلدية(06439Yصالح العثماني

مدرسة مولي يوسف 

البتدائية

مدرسة عيون الساقية عمالة: طنجة - أصيل

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
524/02/17 34 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zصفاء بليماني

306/09/17إقليم: شفشاونم/م بني معمالة: طنجة - أصيلمدرسة الخير البتدائية 12 مزدوجتلمبوط18876Sطارق اخناتة

مجموعة مدارس عبد 

الحميد احساين

مدرسة أبو بكر اللمتوني عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/02 45 بني مكادة 15193Nعائشة أزباير

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزوة

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجعائشة الزكاف 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أحد الغربية 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/19 13 إلتحاق بالزوجعائشة الضريف 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

المجموعة المدرسية 

بدريون

مدرسة موسى بن نصير عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
416/09/98 31 إلتحاق بالزوجةعادل السلسي سنو 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة العيون البتدائية

أصيل
216/09/97 54 الشرف  مغوغة 19973Jعادل الشلياح

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عمر بن الخطاب عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الكندي البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
1013/09/02 68 الشرف  السواني 15182Bعبد الله المرنيسي شريكي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أكووارت

مدرسة الندلس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/96 31 بني مكادة 19633Pعبد الله دعنون

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الطبراني 

البتدائية

مدرسة طه عبد الرحمان عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/95 72 بني مكادة 15231Eعبد الله اغللو

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أحمد بوكماخ 

البتدائية

مدرسة الحسن الول عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/94 147 أقدمية 16 سنةعبد الله حمدان 15135A طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي اليماني 

البتدائية

مدرسة علل بن عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
117/09/90 136 أقدمية 16 سنةعبد البسيط العروسي المقدم 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

مدرسة أبي ذر الغفاري عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الجاحظ البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/98 68 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم العرفاوي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة ابو بكر الصديق 

البتدائية

مدرسة البصيري عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
307/09/05 38 بني مكادة 18316Hعبد الصمد الغديرة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

مدرسة المام مالك عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
316/09/96 147 أقدمية 16 سنةعبد الغني المصباحي 15207D)مزدوجاصيلة )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

أولد بوعيشة

مدرسة مولي يوسف عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/18 21 بني مكادة 26331Vعبد ا كيدار

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة صلح الدين 

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
306/09/17 22 بني مكادة 26573Hعبدالحق  أمغود

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أولد الرياحي

مدرسة مولي يوسف عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 بني مكادة 26331Vعبدالرحمان الوهابي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الهادي عمالة: طنجة - أصيلمدرسة المنار البتدائية

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
715/02/17 14 نعمعزيزة الزرق 15295Z بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة إبن تيمية 

البتدائية

مدرسة حليمة السعدية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/97 74 نعمعزيزة بريطل 15213K طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الديموس

مدرسة المعرفة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/97 118 أقدمية 16 سنةعصام العطار 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزينات

مدرسة عبد ا إبراهيم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
101/09/18 21 بني مكادة 20082Cعلي الوهابي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أولد بوعيشة

مدرسة عمر بن الخطاب عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
117/09/04 59 الشرف  السواني 15182Bعماد الهاشمي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

مدرسة مبروكة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 21 إلتحاق بالزوجةعمر البقالي 15195R بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الحومر

مدرسة الندلس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
516/09/94 61 بني مكادة 19633Pعمر البوريمي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس المام 

الشاطبي

مدرسة مولي عبد عمالة: طنجة - أصيل

السلم البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
806/03/17 30 نعمعمر اهرو 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الندلس 

البتدائية

مدرسة العرفان عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/12 31 إلتحاق بالزوجةعمر واحدي 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة البوغاز 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الربيع البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
203/09/13 32 إلتحاق بالزوجعواطف ازويحل 26572G بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الرشاد 

البتدائية

مدرسة صلح الدين عمالة: طنجة - أصيل

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/19 18 الشرف  مغوغة 15178Xعواطف السطي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الكريم 

الخطيب البتدائية

مدرسة رابعة العدوية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/91 138 أقدمية 16 سنةعواطف الهيشو 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية دار 

الشاوي

إقليم: فحص - مدرسة المنار البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة
104/09/19 12 إلتحاق بالزوجعواطف محو 15298Cمزدوجالبحراويين
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

الزوة

مدرسة الرشاد عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 21 الشرف  مغوغة 15180Zغزلن الكويرة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي يوسف 

البتدائية

مدرسة الشريف عمالة: طنجة - أصيل

الدريسي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
123/05/17 28 بني مكادة 15192Mغيثة أمسناو

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

البريدية

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
1004/09/19 14 مزدوجحجر النحل24284Vغيثة الحموش

مدرسة ابن سعيد 

المغربي البتدائية

مدرسة م حسن عمالة: طنجة - أصيل

الوزاني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
416/09/88 152 أقدمية 16 سنةفؤاد البرني بديع 15154W الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أحمد بوكماخ 

البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق
105/09/11 32 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hفؤاد المؤدن

المجموعة المدرسية 

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
106/09/17 17 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أقشار 20597M بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

أحمد الطرداني

مدرسة ثريا السقاط عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/18 23 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الزغلي 22560W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عمر بن الخطاب 

البتدائية

مدرسة مدار البحرين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/00 109 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء القاطي 27029D بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الكريم 

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
102/09/09 60 الشرف  مغوغة 19973Jفاطمة الزهراء اليباني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أولد عنتر 

البتدائية

مدرسة ابو بكر الصديق عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/19 22 الشرف  مغوغة 25678Kفاطمة الزهراء بوخريص

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أحمد بوكماخ 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المنار البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
107/09/04 119 أقدمية 16 سنةفاطمة الزهرة  بلقائد 26906V بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المتنبي 

البتدائية

م/م الشليحات المجاهدين عمالة: طنجة - أصيل

المركزية

302/03/17إقليم: العرائش 24 مزدوجزوادة05734Gفاطمة الزهرة بنرحمة

مدرسة م شكري عمالة: طنجة - أصيلمدرسة البركة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/99 72 بني مكادة 15232Fفاطمة المدن

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أبي حيان 

التوحيدي البتدائية

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 24 مزدوجالعوامة15288Sفاطمة زرقوني

مدرسة السمارة 

البتدائية

مدرسة العرفان عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 18 إلتحاق بالزوجفاطمة ناصري 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة خالد مشبال 

البتدائية

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلعمالة: طنجة - أصيل

باها
704/09/12 48 مزدوجبلفاع05220Yفاطنة لملكي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة ابن سعيد 

المغربي البتدائية

116/09/97عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيل 53 إلتحاق بالزوجفدوة هيشام 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

المجموعة المدرسية 

الرويف

عمالة: طنجة - مدرسة البركة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
906/09/17 18 بني مكادة 26375Tفدوى الغازي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزوة

مدرسة القرطبي 2 عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
124/02/17 34 إلتحاق بالزوجفدوى الغوش 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرملة

مجموعة مدارس المام عمالة: طنجة - أصيل

الشاطبي

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/19 16 إلتحاق بالزوجكريمة العمرتي 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م الحداد 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة أحد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
602/09/16 23 إلتحاق بالزوجكريمة بنعلل 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الندلس 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
106/09/00 132 أقدمية 16 سنةكريمة كنون السعيد 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

مدرسة الشريف عمالة: طنجة - أصيل

الدريسي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
114/02/17 28 بني مكادة 15192Mكوثر بن عشوبة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أولد عنتر 

البتدائية

مدرسة البوغاز عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/19 12 إلتحاق بالزوجكوثر بوكير 15163F الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أكووارت

مدرسة عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيل

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/19 24 بني مكادة 21699Kكوثر خونة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أكووارت

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
328/02/17 20 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wكوثر طالبي

مدرسة أحمد بلفريج 

البتدائية

مدرسة م حسن عمالة: طنجة - أصيل

الوزاني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/93 132 أقدمية 16 سنةلبنى الشرقاوي 15154W الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي قاسم 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الربيع البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
115/02/17 27 إلتحاق بالزوجلبنى العروجي 26572G بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المهدي بن 

تومرت البتدائية

مدرسة السمارة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
113/09/02 42 بني مكادة 26909Yلطفي احميدان

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة البصيري 

البتدائية

مدرسة م حسن عمالة: طنجة - أصيل

الوزاني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
416/09/95 138 أقدمية 16 سنةلطيفة الوهابي 15154W الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/06إقليم: القنيطرةابي شعيب الدكاليعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الرحمة البتدائية 57 إلتحاق بالزوجلكبيرة أخزام 10832Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة الجاحظ البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الفتح البتدائية

أصيل
216/09/98 104 أقدمية 12 سنةللمريم لمراني 23227W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة سيدي قاسم 

البتدائية

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
111/03/17 34 نعملمياء جناح الفريحي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الهار

مدرسة المستقبل عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
902/09/20 7 إلتحاق بالزوجليلى البرميجو 20079Z بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

مدرسة عبد ا إبراهيم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
328/02/17 32 بني مكادة 20082Cليلى العمري

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيلمدرسة النماء البتدائية

الجبيلة

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/16 18 إلتحاق بالزوجليلى اولد مسعود 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي اليماني 

البتدائية

مدرسة المختار البقالي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 20 إلتحاق بالزوجمجدة الحداد 15204A)مزدوجاصيلة )البلدية

مدرسة خالد مشبال 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
403/09/13 18 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wمجدة الحميدي

706/09/17إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الفتح البتدائية 22 مزدوجبني دركول06195Hم أشركوك

المجموعة المدرسية 

أكووارت

404/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبعمالة: طنجة - أصيل 21 مزدوجبني دركول06188Aم احسيسن

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيلمدرسة المل البتدائية

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 16 إلتحاق بالزوجةم ارويضي 15288Sمزدوجالعوامة

المجموعة المدرسية 

ابرييش

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
204/09/02 21 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tم التاقي

مدرسة عبد ا إبراهيم 

البتدائية

مدرسة سيدي احمد عمالة: طنجة - أصيل

البقال

216/09/99إقليم: تطوان 126 أقدمية 16 سنةم السحاري 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

أحمد الطرداني

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
504/09/18 18 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wم الطاش

مدرسة مولي عبد 

السلم البتدائية

مجموعة مدارس المام عمالة: طنجة - أصيل

الشاطبي

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/92 92 نعمم العساري 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرفايف

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/18 31 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wم العللي

المجموعة المدرسية 

حجرة النحل

إقليم: فحص - م/م ملوسة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة
604/09/19 9 مزدوجملوسة15316Xم المنشاري

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

مدرسة م الحداد عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/18 21 بني مكادة 26008Uم الهروتي

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

الزوة

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

الدعيدعات

عمالة: طنجة - 

أصيل
1004/09/19 14 مزدوجحجر النحل15228Bم الوهابي

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

مدرسة م شكري عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
105/09/17 22 بني مكادة 15232Fم ايت إيبيبي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أولد الرياحي

مدرسة خالد مشبال عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
404/09/18 21 الشرف  مغوغة 15294Yم بوقول

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة طه عبد الرحمان 

البتدائية

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةعمالة: طنجة - أصيل

 السراغنة
616/09/96 16 مزدوجالهيادنة08951Dم سراج سني

المجموعة المدرسية 

الزوة

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
704/09/19 14 مزدوجحجر النحل24284Vم سعيد الطويهار

المجموعة المدرسية 

ابرييش

مدرسة سيدي اليماني عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
802/09/14 31 مزدوجسيدي اليمني15212Jم صادق

المجموعة المدرسية 

ابرييش

مدرسة م الدريسي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/95 157 أقدمية 16 سنةم طايع 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المنار البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
106/09/17 12 نعمم عباد 26906V بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الرحيم عمالة: طنجة - أصيلمدرسة البركة البتدائية

بوعبيد البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
516/09/98 72 بني مكادة 20598Nم مخلوفي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس عبد 

الحميد احساين

مدرسة سيدي قاسم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/91 123 مزدوجكزناية )البلدية(26908Xم منير

مجموعة مدارس عبد 

الحميد احساين

102/09/10عمالة: الرباطعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيل 51 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01035Zم هشام

مدرسة المام علي 

البتدائية

مدرسة عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيل

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
217/02/17 34 بني مكادة 21699Kمروة خاشيعي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة بدر البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الفتح البتدائية

أصيل
113/03/17 18 إلتحاق بالزوجمروة علمي رحموني 19972H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة طه عبد الرحمان 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المتنبي البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
528/02/17 32 بني مكادة 26571Fمريم  الحسوني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أبو هريرة 

البتدائية

مجموعة مدارس عبد عمالة: طنجة - أصيل

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/17 22 مزدوجكزناية )البلدية(15217Pمريم الطريبق

مدرسة العرفان 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
106/09/17 12 نعمإلتحاق بالزوجمريم العبيوي 24841A)مزدوجكزناية )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

خندق سنان

مدرسة عبد ا إبراهيم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/18 21 بني مكادة 20082Cمريم بلمهدي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أحمد بوكماخ 

البتدائية

المدرسة الجديدة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
107/09/05 105 أقدمية 12 سنةمريم بنيشوش 20080A بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد ا إبراهيم 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة أحد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
105/09/07 78 إلتحاق بالزوجمريم حموش 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المهدي بن 

تومرت البتدائية

مدرسة السمارة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/05 36 بني مكادة 26909Yمريم شقور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة خديجة أم عمالة: طنجة - أصيلمدرسة البديع البتدائية

المؤمنين البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
511/10/82 88 الشرف  مغوغة 15161Dمعبد رجاء

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الندلس 

البتدائية

مدرسة قاسم بن إدريس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/88 96 أقدمية 16 سنةمليكة المكاوي 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة أبو بكر اللمتوني عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
206/09/00 64 بني مكادة 15193Nمنار بن حنيني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة السمارة 

البتدائية

مدرسة خديجة أم عمالة: طنجة - أصيل

المؤمنين البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
405/09/07 54 الشرف  مغوغة 15161Dمنى بنصار

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

الهار

مدرسة سيدي أحمد بن عمالة: طنجة - أصيل

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجنادية أعراب 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس المام 

الشاطبي

108/02/17إقليم: تطوانمدرسة م الراميعمالة: طنجة - أصيل 26 إلتحاق بالزوجنادية البقالي 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

المجموعة المدرسية 

ابرييش

المدرسة الجماعاتية عمالة: طنجة - أصيل

أحمد الطرداني

عمالة: طنجة - 

أصيل
105/09/11 45 مزدوجحد الغربية15259Kنادية الغربي شفيق

مدرسة م المكي 

الناصري البتدائية

مدرسة م حسن عمالة: طنجة - أصيل

الوزاني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/97 149 أقدمية 16 سنةنادية الوغماري 15154W الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرويف

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل
130/03/17 20 مزدوجأقواس برييش15256Gنافع خليفة

المجموعة المدرسية 

الرفايف

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/18 31 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wنبيل ازي عمر

مدرسة ابن سعيد 

المغربي البتدائية

101/01/10عمالة: سلمدرسة حي السلمعمالة: طنجة - أصيل 36 إلتحاق بالزوجنجاة عكاشة 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

مدرسة 11 يناير 

البتدائية

مدرسة القرطبي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/97 138 أقدمية 16 سنةنجلء المصوري حشاد 26378W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

الهار

عمالة: طنجة - مدرسة العيون البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
604/09/18 31 الشرف  مغوغة 19969Eنجيب بوتشكورت

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة معاذ بن جبل 

البتدائية

مدرسة طه حسين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
113/09/02 52 نعمنسرين الدخيشي 26907W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرويف

عمالة: طنجة - مدرسة الفتح البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
604/09/19 19 بني مكادة 20083Dنصيرة قيبوس

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أولد بوعيشة

مدرسة المام مالك عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/97 139 أقدمية 16 سنةنعيم الحراق 15207D)مزدوجاصيلة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

أحمد الطرداني

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
304/09/18 26 بني مكادة 26181Gنعيمة بوجرايد

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

اشراقة السفلى

مدرسة القرطبي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/19 15 إلتحاق بالزوجنهيلة زهيري 26378W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزينات

مدرسة عبد الرحيم عمالة: طنجة - أصيل

بوعبيد البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
101/09/18 24 إلتحاق بالزوجنوال المرابط 20598N بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الديموس

مدرسة ابن زيدون عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/97 163 أقدمية 16 سنةنوال فرياط 15137C طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م المكي 

الناصري البتدائية

مدرسة قاسم بن إدريس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/98 69 إلتحاق بالزوجةنور الدين ونان 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

البريدية

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل
1021/02/17 20 مزدوجحجر النحل24284Vنورا البيض

مدرسة أحد الغربية 

البتدائية

إقليم: فحص - مدرسة المنار البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة
104/09/19 15 إلتحاق بالزوجنورة الغرس 15298Cمزدوجالبحراويين

المجموعة المدرسية 

أولد بوعيشة

مدرسة عبد ا بن عمالة: طنجة - أصيل

الصديق البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 21 بني مكادة 15296Aنوفل الخيلي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة رابعة العدوية عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
505/10/06 58 إلتحاق بالزوجهاجر الغناي 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

اشراقة السفلى

مدرسة البصيري عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
604/09/19 24 بني مكادة 18316Hهاجر بن يعقوب

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة الطبراني عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
404/09/18 31 بني مكادة 15189Jهدى الندلوسي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس عبد 

الحميد احساين

202/09/14عمالة: الرباطالمسيرةعمالة: طنجة - أصيل 44 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01036Aهدى بوعلوي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

الزوة

عمالة: طنجة - مدرسة أحد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
404/09/18 21 إلتحاق بالزوجهدى بولعيش 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مبروكة 

البتدائية

مدرسة الحسن الحصري عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/12 33 إلتحاق بالزوجهدى شهبان 15136B طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
604/09/19 12 إلتحاق بالزوجهدى غيلن 20597M بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرفايف

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/18 31 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wهدى مزيد

مدرسة يوسف بن عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

تاشفين البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
415/09/05 62 إلتحاق بالزوجهريش بسمة 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزوة

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
304/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wهناء الطوبي

المجموعة المدرسية 

الرفايف

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
104/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wهند الحرشاوي

مدرسة القرطبي عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الفتح البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
401/01/17 19 إلتحاق بالزوجهند العيوج 26378W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

بدريون

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
422/02/17 25 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wهيثم بيديري

المجموعة المدرسية 

أولد بوعيشة

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

الرملة

عمالة: طنجة - 

أصيل
702/09/20 7 مزدوجدار الشاوي15235Jوسيمة بن ادريس

المجموعة المدرسية 

أولد الرياحي

المدرسة الجماعاتية عمالة: طنجة - أصيل

الهار

عمالة: طنجة - 

أصيل
804/09/18 11 مزدوجالمنزلة15243Tوسيمة بن يعيش

المجموعة المدرسية 

الديموس

عمالة: طنجة - مدرسة التقدم البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل
106/09/01 69 إلتحاق بالزوجوفاء بقالي 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة مولي يوسف عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
604/09/18 21 بني مكادة 26331Vوفاء بندريويش

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
304/09/18 21 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tوفاء دعواك

المدرسة الجماعاتية 

الهار

مدرسة م المكي عمالة: طنجة - أصيل

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
727/02/17 30 بني مكادة 15292Wيسرى البقالي

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الديموس

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

بدريون

عمالة: طنجة - 

أصيل
406/09/17 18 مزدوجكزناية )البلدية(15151Tيسرى بوعمر
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

بدريون

مدرسة القرطبي 2 عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
121/02/17 28 إلتحاق بالزوجيعقوبي مينة 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

بدريون

مدرسة رابعة العدوية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/98 72 إلتحاق بالزوجةيوسف الشيخ علي 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

أولد بوعيشة

مدرسة عمر بن الخطاب عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجةيوسف عزمي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م الحداد 

البتدائية

مدرسة عبد الرحيم عمالة: طنجة - أصيل

بوعبيد البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
502/09/15 30 بني مكادة 20598Nيونس بوطريقة

)المقاطعة(
مزدوج

المجموعة المدرسية 

الرويف

مدرسة قاسم بن إدريس عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/14 52 إلتحاق بالزوجةاعارود شفيق 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
المازيغية

مدرسة القرطبي 2 عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
302/09/15 18 طنجة المدينة 27484Yالمرابطي مليكة

)المقاطعة(
المازيغية

إقليم: فحص - م/م الياسمين البتدائيةإقليم: تطوانم.م يعقوبش

انجرة
716/03/17 30 مزدوجاجوامعة26348N      نجوى الفتاحي

102/09/16إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: تطوانم.م اشروظة 35 إلتحاق بالزوج إحسان خرباق 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م واد الليل

الفنيدق
203/09/13 36 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407F أسماء مشبال

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

302/09/14إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوان 30 لمياء زال إلتحاق بالزوج  05526F)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة مولي عبد إقليم: تطوانمدرسة أحريق

السلم بن مشيش

116/09/93إقليم: تطوان 169 أقدمية 16 سنةأبارودي م 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م امرسان

البيروني

904/09/19إقليم: تطوان 11 إلتحاق بالزوجةإبراهيم زريوح 26315Cمزدوجصدينة

302/09/14إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوانم.م الزينات 34 إلتحاق بالزوجإجلل  مراحة 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

304/09/18إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 22 إلتحاق بالزوجإحسان البحاتي 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة زليخة نصري إقليم: تطوانم.م دار اعللو

البتدائية

101/01/10إقليم: تطوان 47 إلتحاق بالزوجأحطري إحسان 05507Kمزدوجملليين

706/09/17إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: تطوانم.م امسا 14 إلتحاق بالزوجةأحمد العسلوني 05613Aمزدوجزيتون

804/09/19إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م إبراقن 9 إلتحاق بالزوجأسماء العماري 05527Gمزدوجصدينة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - مدرسة أم كلثومإقليم: تطوانم.م كيتان

الفنيدق
118/09/04 90 إلتحاق بالزوجأسماء خميلي 26013Z)مزدوجمرتيل )البلدية

102/09/16إقليم: تطوانمدرسة م الراميإقليم: تطوانم.م امسا 29 إلتحاق بالزوجأسماء زعنون 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م السلم

عمر بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة
804/09/19 15 إلتحاق بالزوجأسماء عزوز 05462Lمزدوجأنجرة

المدرسة الجماعاتية م 

شكري

مدرسة مولي عبد إقليم: تطوان

السلم بن مشيش

116/09/91إقليم: تطوان 151 أقدمية 16 سنةأسيا أشعاش 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م امرسان

البيروني

204/09/18إقليم: تطوان 11 إلتحاق بالزوجأسية أعيان 26315Cمزدوجصدينة

114/02/17إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م عين لحصن 29 إلتحاق بالزوجأسية الدريسي البركاني 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: فحص - م/م الحومة البتدائيةإقليم: تطوانم.م تاملوت

انجرة
304/09/18 21 مزدوجالقصر المجاز05534Pأعراشي زكرياء

109/12/11إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانم.م الصباب 78 إلتحاق بالزوجإكرام رهواني 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م بني حرشان

الخطابي

205/09/11إقليم: تطوان 51 إلتحاق بالزوجةإلياس البكاري 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

206/09/17إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م تازروت 13 إلتحاق بالزوجةأمزيان ابراهيم 05446Uمزدوجعين لحصن

204/09/18إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م تمرابط 11 إلتحاق بالزوجأمغار       بشرى 05527Gمزدوجصدينة

مدرسة سيدي احمد إقليم: تطوانم.م اوراغن

البقال

101/01/12إقليم: تطوان 58 إلتحاق بالزوجأمينة الحدوتي 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

البيروني

مدرسة الخواريزمي إقليم: تطوان

البتدائية

610/02/17إقليم: تطوان 25 إلتحاق بالزوجإيمان أعروس 05623Lمزدوجازل

عمالة: المضيق - مدرسة 18 نوفمبرإقليم: تطوانم.م واد الليل

الفنيدق
403/09/13 62 إلتحاق بالزوجإيمان الروسي جبلحبيبي 25192G)مزدوجمرتيل )البلدية

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

انجرة
127/01/17 20 مزدوجاجوامعة05453Bإيمان الشهبي

504/09/18إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: تطوانم.م إهلل 31 مزدوجابغاغزة05602Nإيمان الوهابي

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن

انجرة
904/09/19 9 مزدوجملوسة15325Gأيوب زيني
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317/02/17إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق 15 إلتحاق بالزوجابتسام أقنين 05619Gمزدوجازل

المدرسة البتدائية أبو إقليم: تطوانم.م بني حرشان

شعيب الدكالي

802/03/17إقليم: تطوان 28 إلتحاق بالزوجابتسام ابن عبدالكريم 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/17إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 25 مزدوجبني ليت05552Jابتسام فزاكة

302/09/10إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 31 مزدوجعين لحصن05449Xابراهيم الزرغيلي

مدرسة زليخة نصري 

البتدائية

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: تطوان

البتدائية

117/09/84إقليم: تطوان 169 أقدمية 16 سنةاحمد أيرير 27252W)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة البتدائية أبو 

شعيب الدكالي

116/09/97إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوان 96 نعماحمد يحيى 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبد العزيز إقليم: تطوانم,م بني ليث

بنشقرون

220/09/07إقليم: تطوان 78 إلتحاق بالزوجاخنوس بشرى 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/99إقليم: تطوانمدرسة م الصباغإقليم: تطوانم.م دار اعللو 82 إلتحاق بالزوجارحيوي راضية 24050R)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة الواحة البتدائيةإقليم: تطوانم.م عين مولتهم

أصيل
506/09/17 18 الشرف  مغوغة 15179Yاسماء العليثي

)المقاطعة(
مزدوج

1004/09/18إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 21 إلتحاق بالزوجاطراشلي فردوس 27257Bمزدوجزيتون

104/09/18إقليم: تطوانم.م المليينإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 24 إلتحاق بالزوجافيلل عائشة 05505Hمزدوجملليين

704/09/18إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: تطوانم.م افرطن 21 مزدوجبني يدر05591Bاكرام الشعيري

106/09/17إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م امرسان 20 إلتحاق بالزوجةالدريسي عبد ا 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/17إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 18 إلتحاق بالزوجالبزراتي الشافية 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

306/09/17إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: تطوانم.م إدمامن السفلى 28 مزدوجالسحتريين21303Eالبغوري زكرياء

مدرسة سيدي احمد 

البقال

116/09/86إقليم: تطوانمدرسة ام البنينإقليم: تطوان 134 أقدمية 16 سنةالتوسي نعيمة 05392K)مزدوجتطوان )البلدية

802/09/10إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م بوريان 72 إلتحاق بالزوجالجباري اميرة 05396P)مزدوجتطوان )البلدية
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المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانمدرسة ابن حزم

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1102/09/14 24 مزدوجبليونش05541Xالحسان بوركيبي

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: تطوانمدرسة تمودة

البتدائية

116/10/91إقليم: تطوان 128 أقدمية 16 سنةالحسن مستعد 27252W)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/95إقليم: تطوانمدرسة مولي الحسنإقليم: تطوانم.م الزينات 145 أقدمية 16 سنةالحمداوي الحسن 05383A)مزدوجتطوان )البلدية

104/09/18إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوانم.م تاملوت 31 مزدوجبني حرشن05495Xالحيانل عدنان

804/09/18إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م بوريان 16 إلتحاق بالزوجالخمليشي اسماء 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

504/09/12إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: تطوانم.م بغاغزة 44 مزدوجالسحتريين21303Eالخمليشى نصيرة

مدرسة مبروكة إقليم: تطوانمدرسة م الحلوي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
616/09/99 52 إلتحاق بالزوجالخولقي سعيدة 15195R بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

105/09/11إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 48 إلتحاق بالزوجةالخيلي مصطفى 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/99إقليم: تطوانمدرسة السيدة آمنةإقليم: تطوانم.م العليق 175 أقدمية 16 سنةالدرداك وضحة 05401V)مزدوجتطوان )البلدية

504/09/19إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: تطوانم.م تاملوت 14 مزدوجبني يدر05594Eالرحموني العلمي مروى

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م إهلل 21 إلتحاق بالزوجالركاني شيماء 27257Bمزدوجزيتون

604/09/19إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 14 إلتحاق بالزوجالزموري خديجة 05619Gمزدوجازل

104/09/12إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م فج الريح 53 مزدوجعين لحصن05446Uالشارفي مصطفى

مدرسة مولي عبد إقليم: تطوانم.م عين لحصن

السلم بن مشيش

116/09/88إقليم: تطوان 157 أقدمية 16 سنةالشلي نور الدين 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م فج الريح 22 إلتحاق بالزوجالشيخ احسان 27257Bمزدوجزيتون

مدرسة طه حسين إقليم: تطوانمدرسة سيدي الصعيدي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/01 44 نعمالعبودي لطيفة 26907W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عيون الساقية إقليم: تطوانم.م اوشتام

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
202/09/15 37 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zالعسري عبد الرحمان
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806/09/17إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 18 مزدوجبني حرشن05496Yالعفسي عتيق

مدرسة يوسف بن إقليم: تطوانم.م عين مولتهم

تاشفين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
216/09/92 159 أقدمية 16 سنةالعمراني المصطفى 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

304/09/18إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: تطوانم.م الزاوية 21 مزدوجابغاغزة05602Nالعياط بسيمة

إقليم: قلعة مدرسة شوقيإقليم: تطوانم.م قنيقرة

 السراغنة
913/09/01 45 مزدوجتمللت )البلدية(08771Hالغازي كريمة

مدرسة سيدي احمد إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابي

البقال

601/01/10إقليم: تطوان 33 إلتحاق بالزوجةالفيللي م 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

1002/09/09إقليم: تطوانمدرسة لل مريمإقليم: تطوانم.م بوريان 81 إلتحاق بالزوجالقاسمي حنا ن 05400U)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م إخداشن

الفنيدق
1003/09/13 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fالقريشي الصديقي م

804/09/18إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: تطوانم.م المورد 12 إلتحاق بالزوجالقوبي عتيقة 05631Vمزدوجدار بني قريش

320/02/17إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: تطوانم.م الصباب 21 إلتحاق بالزوجاللغا فاطمة 05613Aمزدوجزيتون

مدرسة الخواريزمي 

البتدائية

506/09/00إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراءإقليم: تطوان 69 إلتحاق بالزوجالمرزق الهام 05390H)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/01إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تطوانم.م ارقادن 35 إلتحاق بالزوجةالمصباحي نوفل 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

1005/09/08إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 91 مزدوجسوق القديم05484Kالمفتاحي   ابراهيم

119/09/17إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م فج الريح 18 إلتحاق بالزوجةالمهدي الصالحي 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: تطوانم.م الزاوية

انجرة
104/09/18 21 مزدوجأنجرة05472Xاليمني لمياء

204/09/12إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق 34 إلتحاق بالزوجاليونسي خولة 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

104/09/12عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: تطوانم.م الزينات 17 مزدوجحصين )المقاطعة(01212Sامال سقري

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي

أصيل
101/01/10 50 طنجة المدينة 26608Wامغود ابراهيم

)المقاطعة(
مزدوج
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المدرسة الجماعاتية 

البيروني

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوان

الخطابي

502/09/10إقليم: تطوان 30 إلتحاق بالزوجامهاوش مريم 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل
504/09/18 21 مزدوجالعوامة15288Sاولحاج يوسف

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: تطوانم.م السلم

الفنيدق
204/09/18 31 مزدوجعليين19291Tايت كروم خديجة

عمالة: المضيق - مدرسة أنوالإقليم: تطوانم.م الزينات

الفنيدق
204/09/19 17 إلتحاق بالزوجايمان دادون 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: تطوانم.م إخداشن

الفنيدق
202/09/16 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hايمان عللي

305/09/08إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تطوانم.م بنقريش 51 إلتحاق بالزوجبادة  أمينة 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل
604/09/18 21 مزدوجالعوامة15288Sبروس حسام

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 21 إلتحاق بالزوجةبزطاوي ياسين 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

213/11/82إقليم: تطوانمدرسة م السادسإقليم: تطوانم.م أزل 191 أقدمية 16 سنةبزعنين حسن 05388F)مزدوجتطوان )البلدية

504/09/19إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: تطوانم.م بني احمايد 19 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yبسمة أزماط

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: تطوانم.م أذايوغ

الفنيدق
1006/09/16 35 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hبشرى اخزان

904/09/18إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: تطوانم.م العليق 31 مزدوجالسحتريين21304Fبشرى البورقادي

116/09/99إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوانم.م بنقريش 145 أقدمية 16 سنةبشرى الرهوني 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: تطوانم.م الهرارزة

الفنيدق
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجبشرى المصلوحي 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

310/02/17إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: تطوان 24 إلتحاق بالزوجبشرى علوي 05611Yمزدوجزيتون

مدرسة خديجة أم إقليم: تطوانم.م الصباب

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
204/09/12 55 مزدوجالفنيدق )البلدية(05438Kبكور ايمان

116/09/86إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبر 154 أقدمية 16 سنةبن الحاج لحسن فتيحة 05411F)مزدوجتطوان )البلدية
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بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

506/09/00إقليم: تطوانمدرسة ام البنينإقليم: تطوانم.م أزل 141 أقدمية 16 سنةبن مرزوق إجلل 05392K)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

مدرسة سيدي أحمد إقليم: تطوان

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
803/09/13 32 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zبنعجيبة مريم

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

706/09/01إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوان 38 إلتحاق بالزوجةبنلفقيه هشام 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م بني حرشان 18 إلتحاق بالزوجبوزيد هناء 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة زليخة نصري 

البتدائية

مدرسة عبد العزيز إقليم: تطوان

مزيان بلفقيه البتدائية

217/09/90إقليم: تطوان 153 أقدمية 16 سنةبوزينب رشيدة 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - إقليم: تطوانم.م اوراغن

الرينفي

212/10/17إقليم: تطوان 38 مزدوجالحمراء05561Uبوشتى المجاهري

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركة

الفنيدق
116/09/96 56 نعمبوغابة عمر 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

202/09/20إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور 8 إلتحاق بالزوجبوغميض لمياء 05631Vمزدوجدار بني قريش

502/10/02إقليم: تطوانمدرسة لل مريمإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق 92 إلتحاق بالزوججليلة جودالي 05400U)مزدوجتطوان )البلدية

402/09/10إقليم: تطوانم.م بونزالإقليم: تطوانم.م لشياخ 59 مزدوجسوق القديم05480Fجمال أبجيو

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

116/09/85إقليم: تطوانمدرسة ام البنينإقليم: تطوان 172 أقدمية 16 سنةجمال التادلي 05392K)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

116/09/87إقليم: تطوانمدرسة ام البنينإقليم: تطوان 168 أقدمية 16 سنةجميلة الحاج طراري 05392K)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

مليكة الفاسي

306/09/17إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: تطوان 17 إلتحاق بالزوججميلة المساوي 05611Yمزدوجزيتون

106/09/01إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تطوانم.م أحمد بن جلون 51 إلتحاق بالزوجةحافظي مولي يوسف 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - إقليم: تطوانم.م إهلل

الرينفي

926/12/16إقليم: تطوان 30 مزدوجالحمراء05561Uحسن أقشار

مدرسة سيدي احمد إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي

البقال

101/01/10إقليم: تطوان 30 إلتحاق بالزوجحسناء مشيدة 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

802/09/20إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: تطوانم.م الزاوية 7 إلتحاق بالزوجحفصة أفيلل 05486Mمزدوجسوق القديم
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: تطوانم.م أزل

الفنيدق
316/09/97 95 إلتحاق بالزوجحكيمة اعراب 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية م إقليم: تطوانم.م المورد

شكري

604/09/19إقليم: تطوان 15 إلتحاق بالزوجحليمة أديب 27256Aمزدوجالسحتريين

إقليم: فحص - م/م الضاية البتدائيةإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن

انجرة
104/09/19 9 إلتحاق بالزوجحليمة المثيوي 19308Lمزدوجاجوامعة

304/09/19إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م بني احمايد 15 إلتحاق بالزوجحمادات حفصة 05619Gمزدوجازل

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م بطارة 21 إلتحاق بالزوجحنان اعبود 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

602/09/09إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م فج الريح 81 مزدوجعين لحصن05446Uحنان المختاري

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م تغزوت

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
404/09/18 31 مزدوجبليونش05541Xحنان الهند

مدرسة عبد الرحمان إقليم: تطوانم.م بوريان

الداخل

517/04/17إقليم: تطوان 28 إلتحاق بالزوجحنان بوكداوة 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

304/09/18إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م الدشريين 11 إلتحاق بالزوجحنان خنون 05619Gمزدوجازل

804/09/18إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م عين لحصن 17 إلتحاق بالزوجحنان عبريزة 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الخواريزمي إقليم: تطوانم.م الدشريين

البتدائية

106/09/07إقليم: تطوان 69 إلتحاق بالزوجحياة مصباح 05623Lمزدوجازل

506/09/17إقليم: تطوانم.م أذايوغإقليم: تطوانم.م إدمامن السفلى 13 مزدوجالواد05577Lخالد الرحموني

مدرسة عبد العزيز 

بنشقرون

116/09/86إقليم: تطوانمدرسة المام مالكإقليم: تطوان 148 أقدمية 16 سنةخدوج محمودي 05410E)مزدوجتطوان )البلدية

405/09/11إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م بني حرشان 52 إلتحاق بالزوجخديجة أعراب 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة زليخة نصري إقليم: تطوانم.م الدشريين

البتدائية

202/09/15إقليم: تطوان 31 إلتحاق بالزوجخديجة أغصاي 05507Kمزدوجملليين

المدرسة البتدائية أبو إقليم: تطوانم.م إخداشن

شعيب الدكالي

106/09/00إقليم: تطوان 131 أقدمية 16 سنةخديجة مساقي 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة زليخة نصري 

البتدائية

116/09/91إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوان 149 أقدمية 16 سنةخديجة يونسي 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

130



المؤسسة الصلية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/92إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبر 144 أقدمية 16 سنةخرخور سعيدة 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/00إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوانم.م كيتان 139 أقدمية 16 سنةخرخور هدى 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الرشاد إقليم: تطوانم.م إبراقن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
106/09/17 18 الشرف  مغوغة 15180Zخليد م

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم,م بني ليث

الخطابي

106/09/17إقليم: تطوان 18 إلتحاق بالزوجخولة بنعياد المخيتر 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - إقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

الرينفي

104/09/18إقليم: تطوان 28 مزدوجالحمراء05561Uخولة محراش

206/09/17إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: تطوانم.م بني موسى 20 إلتحاق بالزوجرجاء النوروتي 05618Fمزدوجازل

مجموعة مدارس ثريا إقليم: تطوانم.م اوراغن

السقاط

104/09/18إقليم: وزان 11 مزدوجمقريصات06348Zرشيد القاسمي

216/09/98إقليم: تطوانمدرسة السيدة آمنةإقليم: تطوانمدرسة واد المخازن 118 أقدمية 16 سنةرشيدة الروسي 05401V)مزدوجتطوان )البلدية

804/09/18إقليم: تطوانم.م الحزومرييشإقليم: تطوانم.م الهرارزة 31 مزدوجالسحتريين21312Pرضوان الفحال

مدرسة سيدي احمد إقليم: تطوانم.م تازروت

البقال

104/09/12إقليم: تطوان 38 إلتحاق بالزوجرندة حوريكي 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

304/09/19إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: تطوانم.م تاملوت 14 مزدوجبني يدر05591Bرهام حيون

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م عين سناد

عمر بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 18 إلتحاق بالزوجسارة الدوركي 05462Lمزدوجأنجرة

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م أذايوغ

مليكة الفاسي

106/09/16إقليم: تطوان 36 إلتحاق بالزوجسارة امجوظ 26021Hمزدوجسوق القديم

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن

انجرة
704/09/19 19 مزدوجتغرامت05546Cسرية القماص

205/09/11إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م تازروت 14 إلتحاق بالزوجسعاد الملياني 05527Gمزدوجصدينة

604/09/19إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: تطوانم.م تاملوت 9 مزدوجابغاغزة05603Pسعد لم

1006/09/17إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: تطوانم.م الزاوية 13 مزدوجبني يدر05594Eسعيد بواتو
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

101/01/10إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي 50 مزدوجواد لو )البلدية(22891Fسفيان الجايي

204/09/19إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: تطوانم.م اوراغن 9 إلتحاق بالزوجةسفيان المسعودي 05618Fمزدوجازل

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: تطوانم.م بني موسى

الفنيدق
904/09/12 55 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bسكينة التازي

904/09/18إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 16 إلتحاق بالزوجسكينة الهنيوي 05619Gمزدوجازل

204/09/18إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م إهلل 22 إلتحاق بالزوجسكينة عبد الل 27257Bمزدوجزيتون

مدرسة مولي عبد 

السلم بن مشيش

116/09/97إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوان 98 نعمسليمان بن سعيد 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

104/09/19إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: تطوانم.م حسان بن ثابت 9 إلتحاق بالزوجسليمة  العبدلوي 05618Fمزدوجازل

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانم.م الصباب 23 إلتحاق بالزوجسمية أشماخ 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

513/09/02إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراءإقليم: تطوانم.م بنقريش 93 إلتحاق بالزوجسمية أقشار 05390H)مزدوجتطوان )البلدية

501/01/10إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: تطوانم.م إخداشن 72 إلتحاق بالزوجسمية الومغاري 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/17إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: تطوانم.م تمرابط 13 إلتحاق بالزوجسمية بوقايد 05618Fمزدوجازل

404/09/12إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانمدرسة المختار السوسي 36 إلتحاق بالزوجسمية شقور 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة المختار السوسيإقليم: تطوانم.م ارقادن 50 مزدوجواد لو )البلدية(05441Nسمير المجاطي

320/12/08إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م امرسان 67 إلتحاق بالزوجسميرة البنوضي 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

704/09/18إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: تطوانم.م بني احمايد 21 مزدوجبني حرشن05503Fسميرة العروسي

104/09/18إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: تطوانم.م امسا 17 إلتحاق بالزوجسهام كحلون 05621Jمزدوجازل

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م جبل الحبيب

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
304/09/18 31 مزدوجبليونش05541Xسهيلة قجقوجة
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عمالة: المضيق - م.م بولوازنإقليم: تطوانم.م إهلل

الفنيدق
404/09/18 31 مزدوجعليين05521Aسوكينة مشيشي

704/09/18إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: تطوانم.م تاملوت 21 مزدوجالحمراء05566Zشعبان علي

116/09/95إقليم: تطوانمدرسة ام البنينإقليم: تطوانمدرسة المختار السوسي 135 إلتحاق بالزوجشمس الضحى بنزينة 05392K)مزدوجتطوان )البلدية

128/02/17إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانم.م بني موسى 36 إلتحاق بالزوجشهرزاد حمداوي 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية دار إقليم: تطوانم.م دار الغازي

بن قريش

404/09/19إقليم: تطوان 9 إلتحاق بالزوجشيماء  المنصوري 27590Nمزدوجدار بني قريش

304/09/12إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تطوانم.م الدشريين 42 إلتحاق بالزوجشيماء  شارية 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة المام أبو الحسن إقليم: تطوانم.م بنقريش

الشاذلي

116/09/98إقليم: تطوان 137 أقدمية 16 سنةصباح الراضي 05384B)مزدوجتطوان )البلدية

201/01/17إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانم,م بني ليث 35 إلتحاق بالزوجصباح العاشير 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

704/09/19إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م تغزوت 16 إلتحاق بالزوجصفاء السهلي 05619Gمزدوجازل

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: تطوانم.م دار اعللو

الفنيدق
316/09/95 60 إلتحاق بالزوجةطارق لعبيد 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةإقليم: تطوانم.م إدمامن السفلى

أصيل
1006/09/17 18 بني مكادة 26905Uعبد الباسط هادي

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/81إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: تطوانم.م افران علي 91 مزدوجواد لو )البلدية(22891Fعبد السلم الكرمي

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م الحزومرييش

البيروني

1006/09/17إقليم: تطوان 18 إلتحاق بالزوجةعبد الصمد القرنيفة 26315Cمزدوجصدينة

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفوإقليم: تطوانم.م دار اعللو

الفنيدق
116/09/86 165 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز  طاهري 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

702/09/14إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: تطوانم.م الهرارزة 44 مزدوجعين لحصن05444Sعبد العزيز بوسامة

مدرسة مولي عبد إقليم: تطوانمدرسة تمودة

السلم بن مشيش

116/09/86إقليم: تطوان 58 نعمعبد العظيم القرباص 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن

انجرة
1004/09/19 9 مزدوجملوسة15325Gعبد الكريم مفتاح
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902/09/10إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 81 مزدوجعين لحصن05446Uعبد ا أقضاض

916/09/97إقليم: تطوانمدرسة المام مالكإقليم: تطوانم.م دار اعللو 113 إلتحاق بالزوجعبد النور نادية 05410E)مزدوجتطوان )البلدية

606/09/17إقليم: تطوانم.م امساإقليم: تطوانم.م تمرابط 28 مزدوجزاوية سيدي قاسم05645Kعبد الواحد زروق

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م الغابة

الخطابي

205/09/16إقليم: تطوان 37 إلتحاق بالزوجعبير دادي 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة زليخة نصري إقليم: تطوانم.م بونزال

البتدائية

605/09/11إقليم: تطوان 41 إلتحاق بالزوجةعثمان معطي 05507Kمزدوجملليين

عمالة: الصخيرات الحزام الخضرإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق

 - تمارة
106/09/00 75 مزدوجتمارة )البلدية(01339Eعزيز ايت قاسم

إقليم: فحص - م/م الحمومي البتدائيةإقليم: تطوانم.م تاملوت

انجرة
1202/09/20 7 مزدوجملوسة15325Gعكاشة عبكار

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

مدرسة سيدي أحمد إقليم: تطوان

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
803/09/13 32 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zعواطف العساتي

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر

الخطابي

102/09/10إقليم: تطوان 38 إلتحاق بالزوجةعيسى شيشي 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

702/09/17إقليم: تطوانمدرسة م أبو عنانإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 20 إلتحاق بالزوجغزلن ابجيو 05434F)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة زليخة نصري 

البتدائية

703/09/13إقليم: تطوانمدرسة ابن خلدونإقليم: تطوان 34 إلتحاق بالزوجفائزة العسلي 05398S)مزدوجتطوان )البلدية

م/م بني حلو السفلى إقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
404/09/18 31 مزدوجأنجرة05463Mفاطمة الخريم

206/09/00إقليم: تطوانمدرسة ام البنينإقليم: تطوانم.م دار اعللو 136 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء قصاص 05392K)مزدوجتطوان )البلدية

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولإقليم: تطوانم.م قنيقرة 42 إلتحاق بالزوجفاطمة رحوي 25430R)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

1004/09/18إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوان 16 إلتحاق بالزوجفاطمة مرزوق 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/15إقليم: تطوانمدرسة طريق الوحدةإقليم: تطوانم.م بني حرشان 40 إلتحاق بالزوجفدوى أحناش 19963Y)مزدوجتطوان )البلدية

404/09/18إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م الصباب 19 إلتحاق بالزوجفدوى ادريسي 05619Gمزدوجازل
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عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م افرطن

الفنيدق
404/09/18 31 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fفرح الشعرة

220/09/07إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق 77 إلتحاق بالزوجفرح المخلوفي 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبد الرحمان 

الداخل

116/09/95إقليم: تطوانم.م أحمد بن جلونإقليم: تطوان 22 نعمفريد المستحي 05512Rمزدوجملليين

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

المدرسة الجماعاتية م إقليم: تطوان

شكري

606/09/17إقليم: تطوان 15 إلتحاق بالزوجفزاكة رجاء 27256Aمزدوجالسحتريين

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م الغابة

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
904/09/18 31 مزدوجبليونش05541Xفطيمة الزهرة شعبان

404/09/18إقليم: تطوانمدرسة م الراميإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 24 إلتحاق بالزوجفطيمة الفضيلي 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/02إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م عين لحصن 94 إلتحاق بالزوجفوزية جفري 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

104/09/19إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: تطوانم.م تاملوت 14 مزدوجبني ليت05557Pفيصل السبعي

مدرسة عبد العزيز إقليم: تطوانم.م بنقريش

بنشقرون

605/09/11إقليم: تطوان 41 إلتحاق بالزوجقيدي فاطمة 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

102/09/16إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوان 32 إلتحاق بالزوجةكريم الصدوقي 27257Bمزدوجزيتون

604/09/19إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: تطوانم.م تاملوت 19 مزدوجبني حرشن05501Dكريمة الناجي

904/09/18إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 16 إلتحاق بالزوجلبنى المجدوبي 06240Gمزدوجلغدير

المدرسة البتدائية أبو إقليم: تطوانم.م أزل

شعيب الدكالي

101/01/10إقليم: تطوان 57 إلتحاق بالزوجلبنى شملل 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبد الرحمان إقليم: تطوانم.م أحمد بن جلون

الداخل

103/09/13إقليم: تطوان 38 نعملمياء السطي 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

1004/09/18إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: تطوانم.م الهرارزة 21 مزدوجابغاغزة05602Nلمياء مصواب

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

انجرة
806/09/17 18 مزدوجاجوامعة05453Bلوبنة اطويل

إقليم: فحص - م/م عيدادة البتدائيةإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

انجرة
906/09/17 18 مزدوجاجوامعة05458Gليلى اطويل
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703/09/13إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانم.م بنقريش 37 إلتحاق بالزوجليلى المشوار 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوان

مليكة الفاسي

304/09/18إقليم: تطوان 17 إلتحاق بالزوجليلى حيون 26021Hمزدوجسوق القديم

1004/09/19إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: تطوانم.م تاملوت 9 مزدوجبني ليت05557Pمحسن التجكاني

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: تطوان

البتدائية

116/09/96إقليم: تطوان 115 أقدمية 16 سنةم إعبكريما 27252W)مزدوجتطوان )البلدية

504/09/18إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 21 مزدوجالحمراء05563Wم اجانف

204/09/18إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 21 مزدوججبل لحبيب05489Rم احميداني

206/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: تطوانم.م الهرارزة 18 مزدوجاسطيحة06290Lم ارشوق

المدرسة البتدائية أبو إقليم: تطوانم.م الغابة

شعيب الدكالي

106/09/03إقليم: تطوان 137 أقدمية 16 سنةم البقالي 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية م إقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي

شكري

106/09/17إقليم: تطوان 15 إلتحاق بالزوجةم التزغارتي 27256Aمزدوجالسحتريين

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م اوشتام

الفنيدق
702/09/10 50 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fم الجل لي

مدرسة مولي عبد 

السلم بن مشيش

116/09/94إقليم: تطوانمدرسة م الصباغإقليم: تطوان 64 نعمم الزراد 24050R)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة مولي عبد إقليم: تطوانمدرسة م الصباغ

السلم بن مشيش

116/09/99إقليم: تطوان 90 نعمم الصنهاجي 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

415/09/05إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م دار اعللو 59 إلتحاق بالزوجةم الصيد 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

البيروني

316/09/94إقليم: تطوانمدرسة م السادسإقليم: تطوان 145 أقدمية 16 سنةم العربي مرزوق 05388F)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/10إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: تطوانم.م عين سناد 50 مزدوجعين لحصن05444Sم المساتي

120/02/17إقليم: تطوانمدرسة م الراميإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 20 إلتحاق بالزوجةم بندريس 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/85إقليم: تطوانمدرسة مولي الحسنإقليم: تطوانمدرسة طريق الوحدة 138 أقدمية 16 سنةم توفيق الخلوف 05383A)مزدوجتطوان )البلدية
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504/09/19إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور 19 مزدوجزاوية سيدي قاسم05652Tم سعيد شلوان

206/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05649Pم عبو

109/12/11إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي 59 إلتحاق بالزوجةم مرون 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

م/م الهادي امغوس إقليم: تطوانم.م بطارة

_تكموت

106/09/17إقليم: شفشاون 23 مزدوجمتيوة06134Sم ناس عبد ا

606/09/17إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: تطوانم.م إبراقن 18 مزدوجبني بوزرة06283Dمراد الجيدي

مدرسة الخواريزمي 

البتدائية

المدرسة الجماعاتية م إقليم: تطوان

شكري

106/09/01إقليم: تطوان 42 إلتحاق بالزوجةمراد نيابو 27256Aمزدوجالسحتريين

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينإقليم: تطوانم.م امرسان

الفنيدق
101/01/17 25 إلتحاق بالزوجمرية احريبش 05425W)مزدوجالمضيق )البلدية

802/09/16إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 45 مزدوجعين لحصن05444Sمريم اقشيشو

المدرسة الجماعاتية 

البيروني

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوان

الخطابي

204/09/12إقليم: تطوان 23 إلتحاق بالزوجمريم بنحادة 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

302/09/20إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م بني احمايد 8 إلتحاق بالزوجمريم لطيف 05527Gمزدوجصدينة

104/09/18إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: تطوانم.م افران علي 17 إلتحاق بالزوجةمصطفى هاهاتي 05621Jمزدوجازل

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م امرسان

الخطابي

305/09/11إقليم: تطوان 33 إلتحاق بالزوجمليكة قسطاني 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

204/09/18إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوان 14 إلتحاق بالزوجمنال العبودي 05619Gمزدوجازل

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: تطوانم.م الهرارزة

أصيل
704/09/18 21 بني مكادة 26181Gمنى مستعد

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: تطوانم.م اوراغن

الفنيدق
602/09/16 45 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bمولي إسماعيل لمراني

1002/09/10إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق 68 إلتحاق بالزوجنادية جان 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: تطوان

البتدائية

116/09/97إقليم: تطوان 118 أقدمية 16 سنةنبيلة هرو 27252W)مزدوجتطوان )البلدية
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانم.م الصباب 23 إلتحاق بالزوجندى عزيمان 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة زليخة نصري إقليم: تطوانم.م الدشريين

البتدائية

907/04/17إقليم: تطوان 29 إلتحاق بالزوجنرجيس بوراس 05507Kمزدوجملليين

306/09/17إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوانم.م بطارة 18 إلتحاق بالزوجنزيهة امغود 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

102/09/16إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوان 31 إلتحاق بالزوجنسرين بوشداق 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبر

البتدائية

116/09/98إقليم: تطوان 163 أقدمية 16 سنةنسرين مصراضي 27252W)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/97إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانإقليم: تطوانم.م الحزومرييش 139 أقدمية 16 سنةنصير حدادي 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م امرسان

الخطابي

421/02/17إقليم: تطوان 21 إلتحاق بالزوجنهــــاد   أعـــراس 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: تطوانم.م قنيقرة

الفنيدق
118/09/17 16 إلتحاق بالزوجنوال العبودي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م خندق الزرارع إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابت

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة
404/09/19 9 مزدوجالقصر الصغير15313Uنورالدين الحناش

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م العليق 22 إلتحاق بالزوجهاجر الضيعان 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/16إقليم: تطوانمدرسة م الراميإقليم: تطوانم.م الزينات 23 إلتحاق بالزوجهاجر بنعلوش 27594T)مزدوجتطوان )البلدية

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانم.م بني حرشان 53 إلتحاق بالزوجهاجر شقور 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة البتدائية أبو إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهرية

شعيب الدكالي

101/01/10إقليم: تطوان 44 نعمهدى  كنونى 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

مليكة الفاسي

204/09/12إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوان 48 إلتحاق بالزوجهدى الوزاني 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

البيروني

116/09/96إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوان 139 أقدمية 16 سنةهشام الروكي 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة الحمراء - 

الرينفي

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوان

الخطابي

105/09/17إقليم: تطوان 16 إلتحاق بالزوجوداد السباعي 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

706/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تطوانم.م اشروظة 28 مزدوجزينات05628Sوسيمة العسري
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1004/09/18إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 24 إلتحاق بالزوجوسيمة كرمون 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: قلعة مدرسة مولي اسماعيلإقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركة

 السراغنة
104/09/12 44 نعمياسين الغزلني 08745E قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: تطوانم.م إهلل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
1006/09/17 18 بني مكادة 26779Gيحيى اكدي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م الهرارزة

عمر بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجيسرى اعروس 05462Lمزدوجأنجرة

مدرسة خالد مشبال إقليم: تطوانم.م أذايوغ

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
804/09/18 21 الشرف  مغوغة 15294Yيسرى العماري

)المقاطعة(
مزدوج

608/02/17إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م تغزوت 32 إلتحاق بالزوجيمينة العايدي 27257Bمزدوجزيتون

417/09/90إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنإقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيان 128 أقدمية 16 سنةيونس الشرقاوي 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

902/03/17إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 15 مزدوجابغاغزة05597Hيونس بسالة

104/09/19إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراءإقليم: تطوانم.م أزل 14 المازيغيةتطوان )البلدية(05390Hعادل بوسراو

مدرسة المام أبو 

الحسن الشاذلي

102/09/16إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: تطوان 31 إلتحاق بالزوجةفكري أمعاش 06505V)المازيغيةامزورن )البلدية

عمالة: المضيق - م.م حيضرة

الفنيدق

116/09/86إقليم: تطوانمدرسة ابن خلدون 118 أقدمية 16 سنة       أحمد الفتوح 05398S)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيس

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيم

الفنيدق
302/09/10 35 إلتحاق بالزوجةإبراهيم المزاري 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة مقاطعة النبعاث

الحي الحسني
116/09/97 8 إلتحاق بالزوجأمال كمال الدريسي 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

مدرسة سيدي احمد 

البقال

403/09/13إقليم: تطوان 34 إلتحاق بالزوجأولد سلمة فاطمة الزهرة 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيس

الفنيدق

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
204/09/12 42 إلتحاق بالزوجابتسام أمحيح 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1118/02/08إقليم: تطوانم.م عين مولتهم 44 مزدوجبني حرشن05496Yارقية إدبراهيم

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاس

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمين

الفنيدق
104/09/12 31 إلتحاق بالزوجالبدراوي مريم 05425W)مزدوجالمضيق )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عباد

الفنيدق

101/01/10إقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركة 50 نعمالبودرار فاطمة 05403X)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيس

الفنيدق

801/01/10إقليم: خنيفرةم الوافي 36 إلتحاق بالزوجالبوزيدي  ابتسام 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 يناير

الفنيدق

203/09/13إقليم: تطوانمدرسة ابن حزم 29 إلتحاق بالزوجالتازيتي صباح 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عباد

الفنيدق
202/09/15 25 إلتحاق بالزوجةالرايس كريم 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفو

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصير

الفنيدق
106/09/00 64 إلتحاق بالزوجالزناتي اكرام 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيس

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافع

الفنيدق
116/09/96 94 مزدوجالفنيدق )البلدية(05432Dالسباعي خاليد

عمالة: المضيق - م.م الكوف

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيس

الفنيدق
404/09/12 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(05429Aالشرقاوي فاطمة الزهرة

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1003/09/13إقليم: الدريوشم م اولد امغار 17 مزدوجاولد امغار12615Lالشريف عبد الغني

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزمي

الفنيدق

مدرسة عبد العزيز 

مزيان بلفقيه البتدائية

116/09/85إقليم: تطوان 148 أقدمية 16 سنةالعاقل الطاهري 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

مدرسة سيدي احمد 

البقال

115/09/05إقليم: تطوان 54 إلتحاق بالزوجالوريقي خلود 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيم

الفنيدق
105/01/17 29 إلتحاق بالزوجبشرى القاطن 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - م.م عين لين

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة 23 ماي

الفنيدق
805/01/17 36 إلتحاق بالزوجبولعيش حنان 05424V)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 يناير

الفنيدق

مدرسة مولي عبد 

السلم بن مشيش

117/09/84إقليم: تطوان 152 أقدمية 16 سنةجمال الدين أعيساتن 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة سيدي أحمد 

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

المدرسة الجماعاتية 

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
109/03/17 18 إلتحاق بالزوججميلة السوري 26014Aمزدوجعليين

مدرسة سيدي أحمد 

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

504/09/18إقليم: تطوانم.م أزل 11 إلتحاق بالزوجةحمزة بوخزار 05621Jمزدوجازل

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطاب

 - تمارة
202/09/15 36 إلتحاق بالزوجحمضي سارة 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة 11 يناير

الفنيدق
906/09/17 14 إلتحاق بالزوجحنان بحراث 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديق

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويت

الفنيدق
205/09/08 45 إلتحاق بالزوجحنان كساب 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراج

الفنيدق
202/09/10 42 نعمحياة اهروش 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - م.م الكوف

الفنيدق

116/09/99إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمان 141 أقدمية 16 سنةخالد فارس 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 يناير

الفنيدق

مدرسة عبد العزيز 

بنشقرون

106/09/00إقليم: تطوان 52 إلتحاق بالزوجةخالد لكي 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيس

الفنيدق

106/09/01إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداء 17 إلتحاق بالزوجةدهبي طارق 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد ا

الفنيدق
205/09/11 56 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bرجاء الرحيبي

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراج

الفنيدق

202/09/14إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداء 25 إلتحاق بالزوجرشيدة آيت داود 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيم

الفنيدق
505/01/17 25 إلتحاق بالزوجرشيدة بويدان 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد ا

الفنيدق

مدرسة عبد العزيز 

مزيان بلفقيه البتدائية

116/09/98إقليم: تطوان 130 أقدمية 16 سنةرندة الجحرة 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفو

الفنيدق

115/09/05إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبر 47 إلتحاق بالزوجزينب بنيوبا 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - م.م بني مزالة

الفنيدق

807/09/04إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراء 85 إلتحاق بالزوجسامية ماون 05390H)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

المدرسة الجماعاتية 

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
804/09/19 9 إلتحاق بالزوجسحر سواح 26014Aمزدوجعليين

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - م . م سانية طوريس

الفنيدق
806/09/17 15 إلتحاق بالزوجسكينة الدوييب 24425Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة سيدي أحمد 

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويت

الفنيدق
318/02/08 37 إلتحاق بالزوجةسمير وزنو 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفو

الفنيدق
106/09/00 112 أقدمية 16 سنةسهام كرواني 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمين

الفنيدق
302/09/16 19 إلتحاق بالزوجسومية السيرجيان 05425W)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيس

الفنيدق

116/09/92إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراء 140 أقدمية 16 سنةشعلي الزمزمي 05390H)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عباد

الفنيدق
205/01/17 32 إلتحاق بالزوجصبري اميرة 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاس

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق
506/09/17 16 إلتحاق بالزوجةعبد الله أخريف 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزمي

الفنيدق
206/04/17 36 إلتحاق بالزوجةعبد الرحمن خليفة 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد ا

الفنيدق

116/09/80إقليم: تطوانمدرسة ابن خلدون 168 أقدمية 16 سنةعبد العزيز قلوشي 05398S)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة سيدي أحمد 

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق
416/09/99 20 إلتحاق بالزوجةعبدالرشيد أشيشاو 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزمي

الفنيدق

701/01/10إقليم: تطوانمدرسة واد المخازن 37 إلتحاق بالزوجةعزوز زكرياء 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزمي

الفنيدق
116/09/96 133 إلتحاق بالزوجةعل راشيدي 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أنوال

الفنيدق

805/09/11إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيان 37 إلتحاق بالزوجغزلن القصري 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراج

الفنيدق

805/09/03إقليم: تطوانمدرسة ابن الثير 55 إلتحاق بالزوجفاتن الحمدي 05389G)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيس

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق
306/09/17 17 إلتحاق بالزوجفاطمة البقالي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: الصخيرات المنزه

 - تمارة
403/09/13 36 مزدوجالمنزه01357Zفاطمة الزهراء الدحماني

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق

605/09/02إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراء 98 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مرصو 05390H)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصير

الفنيدق
807/09/04 68 إلتحاق بالزوجفدوى رزقي 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - م . م سانية طوريس

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق
120/09/04 50 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fفوزية العزاب
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - مدرسة 11 يناير

الفنيدق

102/09/16إقليم: تطوانم.م دار اعللو 14 إلتحاق بالزوجفوزية الهرهور 05619Gمزدوجازل

عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافع

الفنيدق

103/09/13عمالة: سلمدرسة م بلكبير 36 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01185Mقيدي نهال

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق

المدرسة الجماعاتية م 

شكري

901/03/17إقليم: تطوان 20 إلتحاق بالزوجكريمة الشويقري 27256Aمزدوجالسحتريين

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديق

الفنيدق

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
405/09/11 43 إلتحاق بالزوجكريمة بلقايد 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 يناير

الفنيدق

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

505/09/08إقليم: تطوان 25 إلتحاق بالزوجلعبيي ماجدة 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمين

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيم

الفنيدق
405/01/17 24 إلتحاق بالزوجلكبيرة الحسني 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

205/01/17إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنون 29 إلتحاق بالزوجلمياء علوش 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أنوال

الفنيدق

مدرسة زينب النفزاوية 

البتدائية

306/09/01إقليم: تطوان 117 أقدمية 16 سنةليلة الحريشي 27252W)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاس

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصير

الفنيدق
116/09/95 80 إلتحاق بالزوجةمحسن حودة 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراج

الفنيدق

مدرسة سيدي احمد 

البقال

116/09/96إقليم: تطوان 124 أقدمية 16 سنةم أولد بنبوكر 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديق

الفنيدق
324/10/17 17 إلتحاق بالزوجةم اورياغل 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراج

الفنيدق

221/09/83إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمان 138 أقدمية 16 سنةم علي طريس 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق

المدرسة الجماعاتية م 

شكري

806/09/17إقليم: تطوان 18 إلتحاق بالزوجمريم الشرقاوي 27256Aمزدوجالسحتريين

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة أنوال

الفنيدق
206/09/17 13 إلتحاق بالزوجمريم العساتي 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة سيدي أحمد 

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

مدرسة عبد ا 

الشفشاوني

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
318/09/17 12 إلتحاق بالزوجمفيدة الطوني 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق

مدرسة عبد الرحمان 

الداخل

105/09/11إقليم: تطوان 25 إلتحاق بالزوجنادية ابجمة 05433E)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

702/09/14إقليم: تطوانمدرسة م الحلوي 19 إلتحاق بالزوجنبيلة   اعليلش 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة سيدي أحمد 

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

505/09/11إقليم: الحسيمةامزورن 2 36 إلتحاق بالزوجنسيمة اهناح 06502S)مزدوجامزورن )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزمي

الفنيدق

416/09/91إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمان 128 أقدمية 16 سنةنعيمة البيحياوي 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - م.م الكوف

الفنيدق

201/01/17إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجي 36 إلتحاق بالزوجنعيمة بوعنقود 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - م.م عين لين

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفو

الفنيدق
202/09/16 25 إلتحاق بالزوجنهى المساري 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديق

الفنيدق
606/09/17 16 إلتحاق بالزوجنوال استيتو 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

702/09/16إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 40 مزدوجأيت بورزوين21187Dهبة مبروكي

عمالة: المضيق - مدرسة 11 يناير

الفنيدق

مدرسة السيدة سكينة  

بنت الحسين

416/09/98إقليم: تطوان 128 أقدمية 16 سنةهدى المرابطي 05378V)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - م.م بولوازن

الفنيدق

عمالة: المضيق - م . م سانية طوريس

الفنيدق
105/01/17 37 إلتحاق بالزوجهند أبطوي 24425Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - م.م عين لين

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراج

الفنيدق
205/01/17 35 إلتحاق بالزوجهند بن لحسن 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراج

الفنيدق

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق
920/09/05 46 نعمياسين بوعدي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
602/09/09 39 مزدوجالفنيدق )البلدية(05438Kياسين قنديل

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق

مدرسة المام أبو الحسن 

الشاذلي

102/09/16إقليم: تطوان 30 المازيغيةتطوان )البلدية(05384Bسمير الندلوسي

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق

مدرسة المام أبو الحسن 

الشاذلي

102/09/16إقليم: تطوان 30 المازيغيةتطوان )البلدية(05384Bعادل التهامي
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

02

عمالة: وجدة - م. الخنساءإقليم: بركانأبي العلء المعري

أنكاد
416/09/96 25 إلتحاق بالزوجة الحاجي  عبد الوارث 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

416/09/94إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: بركانلهبيل 3 22 مزدوجالناضور )البلدية(12294Mابراهيم الصافي

602/09/20إقليم: بركانالنتصارإقليم: بركانبني موسي 7 نعماحمادي مريم 04459Wمزدوجلعثامنة

عمالة: وجدة - م. بنسعيد مهداويإقليم: بركانتجوين

أنكاد
116/09/93 139 أقدمية 16 سنةاحمد بوجنان 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

206/09/17إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركاناولد يعقوب 38 مزدوجزكزل04530Yاكرام لقشيري

416/05/17إقليم: بركانملويةإقليم: بركانمبارك البكاي لهبيل 14 إلتحاق بالزوجالبريمشي اسماء 04425J)مزدوجبركان )البلدية

116/09/96إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: بركانجراوة 72 مزدوجاغبال04481Vالبكاي هيلمي

عمالة: وجدة - م. عبد المومنإقليم: بركانأولد علي الشباب

أنكاد
906/09/17 18 إلتحاق بالزوجالبكوري فايزة 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

م/ج إدريس الول - إقليم: بركانلهبيل 3

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
907/09/05 54 مزدوجعين الصفا04314Nالبنوني م

عمالة: وجدة - م. رابعة العدويةإقليم: بركانابن حزم

أنكاد
116/09/94 139 أقدمية 16 سنةالحسن المحجوبي 04355Hمزدوجأهل انكاد

103/09/13إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: بركانالنتصار 24 إلتحاق بالزوجالخنتوري جميلة 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

105/09/03إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: بركانبرج واواللوت 44 مزدوجبركان )البلدية(27249Tالعوني الميلود

126/01/17إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركانالشهداء 35 إلتحاق بالزوجالقايدي أحلم 04417A)مزدوجبركان )البلدية

116/09/88إقليم: بركانالنورإقليم: بركانجراوة 169 أقدمية 16 سنةام بنحدو 04430P)مزدوجاحفير )البلدية

126/01/17إقليم: بركانبني موسيإقليم: بركانالنتصار 22 نعمامو وجدان 04555Aمزدوجسيدي بوهرية

102/09/14إقليم: بركانجراوةإقليم: بركانأولد علي الشباب 29 مزدوجفزوان04525Tاومهدي م

عمالة: وجدة - م. علل بن عبد اإقليم: بركانتغاسروت

أنكاد
609/12/11 51 إلتحاق بالزوجبنسعيد خديجة 26361Cمزدوجأهل انكاد
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

126/01/17إقليم: بركانالجوهرة الزرقاءإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 45 مزدوجلعثامنة04491Fبنعيسى نصيرة

عمالة: وجدة - م. صلح الدين اليوبيإقليم: بركانبومية

أنكاد
406/09/17 28 إلتحاق بالزوجبوجنان حنان 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. موسى بن نصيرإقليم: بركانالكواكب

أنكاد
206/09/06 49 إلتحاق بالزوجبورقبة نعيمة 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. بئر انزرانإقليم: بركانالخروبة

أنكاد
406/09/00 129 أقدمية 16 سنةبولهوال أسماء 04263H)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج إدريس الول - إقليم: بركانأولد علي الشباب

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
304/09/02 58 مزدوجعين الصفا04314Nتوفيق برحيلي

المدرسة الجماعاتية إقليم: بركانتغاسروت

رسلن

104/09/12إقليم: بركان 28 مزدوجرسلن26762Nجابري نسرين

116/09/87إقليم: بركانابن بسامإقليم: بركان11 يناير 156 أقدمية 16 سنةجللي جميلة 04423G)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - م/م 18 نونبر - المركزإقليم: بركانابن الهيثم

أنكاد
1102/09/10 48 مزدوجمستفركي04341Tحسام ميموني

عمالة: وجدة - م. الخنساءإقليم: بركانمدرسة الخنساء

أنكاد
106/09/17 14 نعمإلتحاق بالزوجحسناء صديقي 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

1006/09/17إقليم: بركانالشهداءإقليم: بركانأولد علي الشباب 28 مزدوجبوغريبة04467Eحنان عبيد

105/09/11إقليم: بركانابن زيدونإقليم: بركانادريس الثاني 52 مزدوجبركان )البلدية(04413Wحنان كريس

مجموعة مدارس قرية إقليم: بركانعين الزبدة

أركمان

102/09/10إقليم: الناضور 35 إلتحاق بالزوجحنيفة كلموع 12470Dمزدوجاركمان

226/01/17إقليم: جرادةالوفاءإقليم: بركانحسان بن ثابت 35 مزدوججرادة )البلدية(18520Eحيات هطهوطي

601/01/17إقليم: بركان11 ينايرإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 18 إلتحاق بالزوجخديري عزيزة 04424H)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - م. لل مريمإقليم: بركانابن الخطيب

أنكاد
116/09/93 137 إلتحاق بالزوجةخروبي رشيد 04249T)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. أحمد شوقيإقليم: بركانالسلم

أنكاد
1014/09/00 57 إلتحاق بالزوجخلوفي مريم 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

105/09/07إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: بركانالسعادة 50 سيدي سليمان - 24686Gخوخة شتوكي

الشراعة )البلدية(
مزدوج
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عمالة: وجدة - م/م 18 نونبر - المركزإقليم: بركانابن حزم

أنكاد
1105/09/07 48 مزدوجمستفركي04341Tزايدي لطيفة

716/09/94إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 72 مزدوجاغبال04481Vزكية طهري

عمالة: وجدة - م. النارةإقليم: بركانبني يزناسن

أنكاد
216/09/92 118 أقدمية 16 سنةزليخة لمريني 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: بركانبني يزناسن 80 مزدوجبركان )البلدية(04410Tزهير عامري

426/01/17إقليم: بركانابن الهيثمإقليم: بركانتزاغين 36 إلتحاق بالزوجسارة  بيطاري 04429N)مزدوجاحفير )البلدية

104/09/12إقليم: بركانأم أيمنإقليم: بركانابن جرير الطبري 43 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uسامية محروك

102/09/10إقليم: بركانالسلمإقليم: بركانادريس الثاني 46 مزدوجبركان )البلدية(18429Fسباعي زكية

1016/09/97إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: بركانبني عطية 85 مزدوجاغبال04481Vسفيان باسيدي

عمالة: وجدة - م. أحمد شوقيإقليم: بركانالنور

أنكاد
103/09/13 32 إلتحاق بالزوجسقال نصيرة 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

126/01/17إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانتزاغين 36 إلتحاق بالزوجسلمى بوايدارن 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

214/09/00إقليم: بركانالمام الغزاليإقليم: بركانابن زيدون 92 مزدوجبركان )البلدية(04416Zسمير بلقاسمي

605/09/11إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانأم أيمن 42 سيدي سليمان - 26100Uسميرة  عطياوي

الشراعة )البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - م. ابن بسامإقليم: بركانادريس الثاني

أنكاد
1001/01/17 21 إلتحاق بالزوجسناء حمود 04269P)مزدوجوجدة )البلدية

105/09/03إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانمدرسة الخنساء 50 مزدوجبركان )البلدية(20674Wشفيق الربح

عمالة: وجدة - م. ياسر عرفاتإقليم: بركانالمسيرة الخضراء

أنكاد
305/09/07 36 إلتحاق بالزوجشهرزاد أعراب 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: بركانالجولن 167 أقدمية 16 سنةشوعى حجري 04412V)مزدوجبركان )البلدية

405/09/03إقليم: بركان11 ينايرإقليم: بركانابن خلدون 42 إلتحاق بالزوجطالبي حنان 04424H)مزدوجبركان )البلدية
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116/09/97إقليم: بركانالنورإقليم: بركانموسى بن نصير 60 إلتحاق بالزوجطيبي فاطمة 04430P)مزدوجاحفير )البلدية

804/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: بركانحسان بن ثابت 19 مزدوجزكزل04529Xعبد الحليم حموتي

104/09/02إقليم: بركانأسماء بنت أبي بكرإقليم: بركانابن جرير الطبري 75 إلتحاق بالزوجعتيقة الصوفي 04414X)مزدوجبركان )البلدية

816/09/96إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 133 أقدمية 12 سنةعظمي عبد الصمد 04487Bمزدوجاغبال

106/09/01إقليم: بركانابن بسامإقليم: بركانالزرايب 79 إلتحاق بالزوجعفاف كراعي 04423G)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - م/م بدر - المركزإقليم: بركانالشهداء

أنكاد
116/09/94 139 أقدمية 16 سنةعمرو اسماعيلي 04367Wمزدوجأهل انكاد

302/09/10إقليم: بركانالفارابيإقليم: بركانابن النفيس 41 إلتحاق بالزوجعواطف مة 04431R)مزدوجاحفير )البلدية

عمالة: وجدة - م/م بدر - المركزإقليم: بركانالشهداء

أنكاد
216/09/95 120 إلتحاق بالزوجةغوبي م 04367Wمزدوجأهل انكاد

عمالة: وجدة - مدرسة الوفاءإقليم: بركانالمام الغزالي

أنكاد
1004/09/12 36 إلتحاق بالزوجفاطمة حموتي 27576Y)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/91إقليم: بركانملويةإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 75 إلتحاق بالزوجفاطمة كركب 04425J)مزدوجبركان )البلدية

116/09/93إقليم: بركانعبد الكريم الخطابيإقليم: بركانتزاغين 152 إلتحاق بالزوجةفتحي عبد الوهاب 04418B)مزدوجبركان )البلدية

116/09/89إقليم: بركانابن بسامإقليم: بركان11 يناير 130 أقدمية 16 سنةفوزية زيات 04423G)مزدوجبركان )البلدية

107/09/05إقليم: بركانالسعادةإقليم: بركانمبارك البكاي لهبيل 52 سيدي سليمان - 04439Zقدوري سعاد

الشراعة )البلدية(
مزدوج

105/09/08إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: بركانمبارك البكاي لهبيل 40 مزدوجبركان )البلدية(27249Tكريمي طارق

حسان بن ثابت -اولد إقليم: بركانتزاغين

عامر

102/09/14إقليم: القنيطرة 48 مزدوجمكرن10957Jكنزة العجوري

م/م. محمود درويش - إقليم: بركاناولد يعقوب

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
402/09/15 27 إلتحاق بالزوجكوثر بلمشيش 22614Eمزدوجايسلي

عمالة: وجدة - م. عزيز أمينإقليم: بركانابن زيدون

أنكاد
706/09/00 46 إلتحاق بالزوجلزرق فاطمة 25549V)مزدوجوجدة )البلدية
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123/09/02إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: بركانالخروبة 64 مزدوجبركان )البلدية(04410Tلشعار خديجة

104/09/19إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: بركانتغاسروت 14 إلتحاق بالزوجلشهب فتيحة 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

112/02/08إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانتكرورين 64 مزدوجبركان )البلدية(20674Wمجيدة رفاعي

عمالة: وجدة - م. القدسإقليم: بركانحسان بن ثابت

أنكاد
116/09/94 145 أقدمية 16 سنةمحجوب م 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. طه حسينإقليم: بركانسعد بن عبادة

أنكاد
326/01/17 36 إلتحاق بالزوجةم  عواد 04275W)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. حسان بن ثابتإقليم: بركانالبساتين

أنكاد
116/09/92 139 أقدمية 16 سنةم الحيمري 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

105/09/07إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: بركانأحد 33 مزدوجدبدو )البلدية(04697Eم الصغير الغفولي

104/09/12إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: بركانابن حزم 43 مزدوجاغبال04481Vم فاتح

216/09/97إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: بركانمدرسة الخنساء 68 مزدوجبركان )البلدية(04412Vم لقشيري

116/09/95إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: بركانبني عطية 91 مزدوجاغبال04481Vم وعلي

1005/09/03إقليم: بركانبني موسيإقليم: بركانأبي العباس جراوي 46 مزدوجسيدي بوهرية04555Aمحي زليخة

عمالة: وجدة - م. لل مريمإقليم: بركانالمام الشاطبي

أنكاد
416/09/97 132 أقدمية 16 سنةمخلوفي بشرى 04249T)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: بركانأولد  البالي

البتدائية

116/09/94إقليم: تطوان 139 أقدمية 16 سنةمراد جبوري 27252W)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: وجدة - م. 11 ينايرإقليم: بركانابن الخطيب

أنكاد
402/09/15 33 إلتحاق بالزوجةمرضي المصطفى 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

402/09/20إقليم: بركانالسلمإقليم: بركانأحد 7 إلتحاق بالزوجمريم مزروعي 18429F)مزدوجبركان )البلدية

116/09/94إقليم: بركانبدرإقليم: بركانالخروبة 139 أقدمية 16 سنةمزغاب م 21399J)مزدوجاحفير )البلدية

عمالة: وجدة - مدرسة الوفاءإقليم: بركانتكرورين

أنكاد
807/09/04 28 إلتحاق بالزوجمنصور سعدية 27576Y)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - م. عبد المومنإقليم: بركانموسى بن نصير

أنكاد
216/09/92 115 مزدوجبني درار )البلدية(04307Fميموني الحسن

526/01/17إقليم: بركانجراوةإقليم: بركانعين الزبدة 33 مزدوجفزوان04525Tناصري م

914/03/17إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانالشهداء 20 مزدوجزكزل04530Yنجاة عباسي

116/09/99إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: بركانعبد الكريم الخطابي 17 إلتحاق بالزوجنصيرة الطاهري 10877Xمزدوجمناصرة

107/09/05إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانأسماء بنت أبي بكر 54 سيدي سليمان - 04440Aنكاوي ايمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

م/م سيدي داود إقليم: بركانتزاغين

المركزية

902/09/15إقليم: جرادة 17 مزدوجبني مطهر04707Rنور الدين  حمو

عمالة: وجدة - م أنوالإقليم: بركانجراوة

أنكاد
104/09/12 35 إلتحاق بالزوجهناء عوينتي 04311K)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/15إقليم: بركانجعرةإقليم: بركانسعد بن عبادة 22 إلتحاق بالزوجةياسين  العسري 04541Kمزدوجزكزل

106/09/00إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: بركانالبساتين 72 مزدوجاغبال04487Bيجو م

م/م سيدي بولنوار - إقليم: بركانالبساتين

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
606/09/17 15 إلتحاق بالزوجةيحي حسناوي 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

عمالة: وجدة - م. الجوهرةإقليم: بركانبني موسي

أنكاد
116/09/92 171 أقدمية 16 سنةيحيى خرشوش 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

704/09/12إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركانجراوة 28 إلتحاق بالزوجينعوري  هند 27216Gمزدوجاغبال

عمالة: وجدة - م. المختار السوسيإقليم: بركانأحد

أنكاد
104/09/19 16 إلتحاق بالزوجةرشيد حيل 21525W)المازيغيةوجدة )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم. العهد الجديد

شعيب 2

504/09/12إقليم: الناضور 34 إلتحاق بالزوج حليمة قريش 12366R)مزدوجسلوان )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم م اجيوإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 19 إلتحاق بالزوجةأحمد أزحاف 12590Jمزدوجاتصافت

206/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الدريوشم م أزلف 28 مزدوجايحدادن12354Cأحمد اعليلوت

102/09/20إقليم: الدريوشم.م اوشاننإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجتمسمان12638Lأسامة أسدون
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206/09/17إقليم: الدريوشم. ابن هانئإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 24 مزدوجبن الطيب )البلدية(12329Aإسماعيل أمجوظ

102/09/20إقليم: الدريوشم م امجاوإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 7 مزدوجامجاو12708Mإسماعيل بنقدور

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم م ابن الرشيق

تروكوت

102/09/20إقليم: الدريوش 7 مزدوجاتروكوت12648Xإسماعيل مودو

المدرسة البتدائية إقليم: الدريوشم.م بني وكيل

مولي بغداد

106/09/17إقليم: الناضور 38 مزدوجبني انصار )البلدية(12299Tأسية الحيرش

302/09/20إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجامهاجر12550Rإكن سفيان

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد

بن نافع

306/09/17إقليم: الناضور 28 مزدوجالعروي )البلدية(12305Zإلهام جدي

805/09/03إقليم: الحسيمةايت هشامإقليم: الدريوشم.م ازرو 31 إلتحاق بالزوجأم كلثوم   إدريسي أزمي 06623Yمزدوجأيت يوسف وعلي

102/09/20إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 مزدوجتفرسيت12571Nأمال أهربو

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الدريوشم.م اوشانن 31 مزدوجبني بويفرور12351Zأمال الوردي

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الدريوشم م بورمانة

البوريمي

104/09/19إقليم: الناضور 24 مزدوجزايو )البلدية(12508Vأمال اليزيدي

202/09/20إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 مزدوجتفرسيت12571Nأمينة جدار

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم م ابن الرومي

الفتح

602/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجالعروي )البلدية(26269Cأنيسة  بوعقلين

102/09/20إقليم: الدريوشم م تاغزوتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجاتصافت12587Fأوصطي حمزة

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم.م ايت عبدا

إبركانن

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجحاسي بركان12442Yأيوب حساني

202/09/20إقليم: الدريوشم م ارميلةإقليم: الدريوشم م النهضة 7 مزدوجأيت مايت12718Yابراهيم الطالسي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم م اولد امغار

أخشاب امغار

104/09/18إقليم: الدريوش 21 مزدوجبودينار26822Dابراهيم الكزاري

506/09/17إقليم: بركانالبساتينإقليم: الدريوشم.م بني وكيل 28 مزدوجلعثامنة04461Yابراهيم يحياوي
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المدرسة الجماعاتية 

حلولة كرونة

المدرسة البتدائية إقليم: الدريوش

وازاج

106/09/17إقليم: الناضور 28 مزدوجالعروي )البلدية(20625Tاحمد العراس

202/09/20إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجوردانة12544Jازضوضي م

102/09/20إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 10 إلتحاق بالزوجاعزيز فدوى 20674W)مزدوجبركان )البلدية

502/09/20إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م توونت 7 مزدوجامهاجر12540Eاكرام الهروتي

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم م ابن النفيس

منصور

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12495Fالعرج م

104/09/18إقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلمإقليم: الدريوشم م توونت 18 مزدوجوردانة12547Mالبحموشي علي

104/09/18إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم.م تالوين 18 إلتحاق بالزوجةالبستيني عصام 12703Gمزدوجتزاغين

104/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد 15 مزدوجازلف12577Vالبوسكلوي هند

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م النهضة

بوعطية

402/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12371Wالبومديني سعيد

104/09/19إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 24 مزدوجلعثامنة22718Tالبيدري عبد القادر

504/09/12إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 34 مزدوجبن الطيب )البلدية(12535Zالترباوي شهيدة

102/09/20إقليم: الدريوشم.م ازروإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجاتروكوت12649Yالحمري فاتح

المدرسة الجماعاتية 

حلولة كرونة

206/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: الدريوش 28 مزدوجالعروي )البلدية(12309Dالدرازي بلل

104/09/18إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م م السادس 25 مزدوجدار الكبداني12336Hالرباعي م

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الدريوشم م امجاو

البوريمي

104/09/19إقليم: الناضور 24 مزدوجزايو )البلدية(12508Vالرحموني  خديجة

مجموعة مدارس الدار إقليم: الدريوشم م امجاو

البيضاء

202/09/20إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجالزروالي عبير 12502Nمزدوجأولد ستوت

المدرسة البتدائية سعد إقليم: الدريوشم. الوفاء

بن ابي وقاس

105/09/03إقليم: الناضور 96 إلتحاق بالزوجالزيتوني سعاد 12325W)مزدوجالناضور )البلدية
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104/09/19إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 14 مزدوجتفرسيت12575Tالطيبي سفيان

102/09/20إقليم: الدريوشمدرسة الدريوشإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 8 إلتحاق بالزوجالعباسي سوكينة 25187B)مزدوجالدريوش )البلدية

عمالة: وجدة - م. وادي المخازنإقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير

أنكاد
506/09/00 113 إلتحاق بالزوجةالــمــحــب ياســيــن 04265K)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/20إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 7 مزدوجتزاغين12703Gالمذكون حمزة

م/م سيدي بولنوار - إقليم: الدريوشم.م طارق بن زياد

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
402/09/20 9 إلتحاق بالزوجالمزروعي نسيمة 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

206/09/17إقليم: بركانالبساتينإقليم: الدريوشم م تمسمان 38 مزدوجلعثامنة04461Yالمصطفى مختاري

206/09/17إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم.م اولد علي 28 مزدوجامطالسة12658Hالوكيلي هشام

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم.م ايت عبدا

إبركانن

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجحاسي بركان12442Yالياس يلقاسم

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الدريوشم م ابن طفيل

الجديد 2

103/09/13إقليم: الناضور 69 مزدوجالعروي )البلدية(27169Fاليوسفي نصيرة

مجموعة مدارس الدار إقليم: الدريوشم م ارميلة

البيضاء

702/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجأولد ستوت12502Nامال الطويل

104/09/18إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م سوق الحد 18 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tاندراوي عبد الوافي

104/09/18إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوشم م تاغزوت 18 مزدوجافرني12558Zانوار البعزاتي

عمالة: وجدة - م. حسان بن ثابتإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش

أنكاد
304/09/18 21 إلتحاق بالزوجايمان دجغنين 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

302/09/20إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجامطالسة12664Pباشو عبدالرحيم

102/09/20إقليم: الدريوشم.م ايت عبداإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجاولد امغار12618Pبركان جمال

104/09/18إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم الزيتون 17 إلتحاق بالزوجبشرى شنوف 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

102/09/20إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: الدريوشم.م تازغين 7 إلتحاق بالزوجبشرى عماري 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج
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202/09/20إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 7 إلتحاق بالزوجبشرى لطرش 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

102/09/20إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم.م اولد علي 7 مزدوجامطالسة12662Mبغداد إكرام

1002/09/20إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوشم م بورمانة 17 مزدوجشويحية04512Dبكوري نهيلة

602/09/15إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: الدريوشم م المتنبي 53 سيدي سليمان - 24686Gبلش اليزيد

الشراعة )البلدية(
مزدوج

204/09/18إقليم: الدريوشم م دهار ابرانإقليم: الدريوشم.م تالوين 18 مزدوجبودينار12622Uبلل مالو

104/09/18إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم م بني مرغنين 31 مزدوجتمسمان12635Hبلحسن دنيازاد

502/09/20إقليم: الدريوشم. ابن هانئإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 7 نعمبلوط نجيمة 12329A)مزدوجبن الطيب )البلدية

704/09/19إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 21 مزدوجبوغريبة04475Nبنعيشة هدى

202/09/20إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم.م ازرو 7 مزدوجامهاجر12540Eبوبكر لمقدمي

مجموعة مدارس الدار إقليم: الدريوشم م ابن النفيس

البيضاء

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12502Nبورراش بلعيد

305/09/08إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الدريوشم م م السادس 58 مزدوجاكوراي )البلدية(04114Wبوزيد نعيمة

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم م بورمانة

بويلغمان

1002/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجالعروي )البلدية(12310Eبوستة وجدان

302/09/14إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 34 مزدوجلعثامنة22718Tبوشرى المسكين

104/09/18إقليم: الدريوشالدغالةإقليم: الدريوشم م م السادس 17 إلتحاق بالزوجبوشرى هرواش 24131Dمزدوجامطالسة

104/09/18إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوشم.م تازغين 18 مزدوجتفرسيت12575Tبوشفر عبد ا

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم.م ابن المعتز

الصفصاف

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12504Rبوقطيط ياسين

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م ابن النفيس

الدويرية

102/09/20إقليم: الناضور 7 بني وكيل اولد 12465Yبولهرود عبد ا

امحاند
مزدوج
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المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم/م لعسارة

بوطيب 2

106/09/17إقليم: الناضور 28 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nبيوزن أمل

المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

مجموعة مدارس إقليم: الدريوش

تيزطوطين

102/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجتزطوطين18769Aتسام البكوري

602/09/20إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوشم.م تازغين 17 مزدوجشويحية04512Dتورية السغروشني

عمالة: وجدة - م. لل نزهةإقليم: الدريوشم. الوفاء

أنكاد
716/09/94 122 أقدمية 16 سنةتوفيق دادة 04248S)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس جمال إقليم: الدريوشم.م لقلشة

الدين الفغاني

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rجواد عبداللوي

102/09/20إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوشإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجعين الزهرة12676Cحداوي جواد

عمالة: وجدة - م. القادسيةإقليم: الدريوشم.م ازرو

أنكاد
116/09/97 159 أقدمية 16 سنةحدو بوفلجة 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/20إقليم: الدريوشم. ابن هانئإقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم 11 إلتحاق بالزوجحسناء صادقي 12329A)مزدوجبن الطيب )البلدية

502/09/20إقليم: الدريوشم م امجاوإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 7 مزدوجامجاو12708Mحسنة الزحتي

104/09/18إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم م إجرماواس 31 مزدوجتمسمان12635Hحشحوش بلل

1004/09/18إقليم: جرادةالنهضةإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 31 عين بني مطهر 24684Eحفيظة بلقاسمي

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش

تاوريرت بوستة

604/09/18إقليم: الناضور 21 إلتحاق بالزوجحكيمة الغدار 12364N)مزدوجسلوان )البلدية

202/09/20إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجاتصافت12586Eحمامي أمين

عمالة: وجدة - م. السمارةإقليم: الدريوشم. الوفاء

أنكاد
1006/09/03 105 إلتحاق بالزوجحنان عابد 04293R)مزدوجوجدة )البلدية

1002/09/20إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 7 مزدوجامطالسة12658Hحنان كراد

المدرسة الجماعاتية واد إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

الذهب

604/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجافسو12456Nحنان ناخيل

606/09/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: الدريوشم الزيتون 34 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uحورية لمقلش
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309/12/11إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: الدريوشمدرسة الدريوش 52 مزدوجتاوريرت )البلدية(21018Vحياة بولمضرات

م/م 3 مارس المركز- إقليم: الدريوشم. ابن الخطيب

مدرسة جماعاتية

1204/09/19إقليم: جرادة 22 مزدوجمريجة04715Zحياة رقادي

702/09/20إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م بورمانة 17 مزدوجزكزل04529Xختام نادية

406/09/17إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الدريوشالدغالة 24 مزدوجزكزل26963Gخديجة جنان

702/09/20إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: الدريوشم م تاغزوت 17 مزدوجأولد غزييل04714Yخديجة ديناني

204/09/18إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم م توونت 21 مزدوجبن الطيب )البلدية(12328Zخديجة فارس

المدرسة البتدائية إقليم: الدريوشم.م لحرارشة

تاوريرت بوستة

102/09/20إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجخديجة نينير 12364N)مزدوجسلوان )البلدية

102/09/10إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م اولد امغار 51 مزدوجاتروكوت12652Bداود نجيب

426/01/17إقليم: بركانقاسم امينإقليم: الدريوشمدرسة الدريوش 40 عين الركادة 26839Xدهمج وفاء

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم.م ازرو

أقوضاض

702/09/20إقليم: الناضور 17 بني وكيل اولد 12460Tدينا العبوتي

امحاند
مزدوج

102/09/16إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 37 إلتحاق بالزوجرجاء لخدي 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلمإقليم: الدريوشم م توونت 18 مزدوجوردانة12547Mرشيد اوماد

104/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 21 مزدوجعين الزهرة12675Bرشيدة شامة

102/09/20إقليم: الدريوشم.م انوالإقليم: الدريوشم م دهار ابران 7 مزدوجتليليت12532Wزراغ خالد

106/09/17إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم/م لعسارة 28 مزدوجتفرسيت12571Nزروالي حنان

604/09/19إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم م بورمانة 24 مزدوجبوغريبة04475Nزكية الحبشيش

المدرسة البتدائية إقليم: الدريوشمدرسة الدريوش

المختار السوسي

126/01/17إقليم: الناضور 40 مزدوجرأس الماء )البلدية(12521Jزكية اليديمي
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106/09/17إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم.م بني وكيل 30 إلتحاق بالزوجزكية جلطي 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

603/09/13إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الدريوشم م سيدي علي العوادي 61 مزدوجسبع عيون )البلدية(04105Lسائل أسماء

304/09/19إقليم: بركانالخروبةإقليم: الدريوشم.م بوغازي 24 مزدوجمداغ20675Xسارة اصنابي

عمالة: وجدة - م. ادريس الشرايبيإقليم: الدريوشم الزيتون

أنكاد
906/09/17 24 إلتحاق بالزوجسارة سعيد 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس مولي إقليم: الدريوشم.م عين الزهراء

م

104/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجازغنغان )البلدية(12342Pسارة مائدة

102/09/20إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجامطالسة12668Uسامي بعلل

م/ج المام مسلم - إقليم: الدريوشم الزيتون

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
809/12/11 62 مزدوجمستفركي04340Sسعاد عبد اللوي

304/09/19إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م سوق الحد 11 مزدوجوردانة12544Jسعاد غلسي

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الدريوشم. العهد الجديد

بلفريج

102/09/15إقليم: الناضور 44 مزدوجازغنغان )البلدية(21547Vسعيد بنعزوز

702/09/20إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم م 20 غشت 7 مزدوجتفرسيت12571Nسفيان السالمي

502/09/20إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم م تاغزوت 17 مزدوجامطالسة12662Mسفيان الغول

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم.م ايت عبدا

إبركانن

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجحاسي بركان12442Yسفيان الفشتالي

704/09/19إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالب 22 مزدوجبوغريبة04475Nسفيان عثمان

204/09/19إقليم: الدريوشم.م ايت عبداإقليم: الدريوشم م إجرماواس 14 مزدوجاولد امغار12618Pسقسيقي م

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم.م انوال

الحرشة

203/09/13إقليم: الناضور 61 مزدوجبوعرك22732Hسمحون المصطفى

104/09/18إقليم: فجيجابو بكر الصديقإقليم: الدريوشم م امجاو 26 مزدوجبني تادجيت26177Cسمير الهام

204/09/18إقليم: بركانالخروبةإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 21 مزدوجمداغ20675Xسمير بونواضر
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106/09/17إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م بورمانة 28 مزدوجدار الكبداني12335Gسميرة بخرطا

المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

مجموعة مدارس إقليم: الدريوش

تيزطوطين

602/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجتزطوطين18769Aسومية البومديني

102/09/20إقليم: الدريوشمدرسة الدريوشإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 9 إلتحاق بالزوجسومية طرهوشي 25187B)مزدوجالدريوش )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م امحايست

لحويسية

102/09/20إقليم: الناضور 17 بني وكيل اولد 12463Wشادية أزدوفالي

امحاند
مزدوج

106/09/17إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير 29 مزدوجازلف12581Zشادية شيخي

402/09/20إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 مزدوجتفرسيت12571Nشيماء اوليدي

المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

704/09/19إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوش 14 مزدوجافرني12558Zشيماء خمخم

104/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 21 إلتحاق بالزوجشيماء وحمدي 12675Bمزدوجعين الزهرة

504/09/18إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم/م لعسارة 18 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tشيمة بوكريشا

عمالة: وجدة - م. حسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابن طفيل

أنكاد
302/09/20 7 إلتحاق بالزوجصباح جحجوح 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م امجاو

الحيانن

102/09/20إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجصديقي هند 12419Yمزدوجبني سيدال لوطا

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير

حدو

104/09/18إقليم: الناضور 21 إلتحاق بالزوجصفاء الوعماري 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: الدريوشم م امجاو

الشريف م امزيان

202/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجالعروي )البلدية(12304Yطاهري لبنى

102/09/20إقليم: الدريوشم م ارميلةإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 مزدوجأيت مايت12718Yعادل الكراري

204/09/18إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم/م لعسارة 21 مزدوجوردانة12544Jعاشور اعل

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الدريوشم م امجاو

الثاني

502/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجأولد ستوت12492Cعامر م

404/09/19إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشمدرسة بوحجار 12 مزدوجاتصافت12586Eعباش عبد المالك
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104/09/18إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م سوق الحد 18 مزدوجوردانة12544Jعبد الحق العمراني

104/09/18إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم م اجيو 28 مزدوجازلف12581Zعبد الحكيم شوحو

206/09/17إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم م المتنبي 28 مزدوجبوغريبة04475Nعبد الرزاق عزيماني

406/09/17إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 28 مزدوجامطالسة12668Uعبد الزاكي يايا

المدرسة البتدائية إبن إقليم: الدريوشم.م لحرارشة

كثير

102/10/17إقليم: الناضور 28 مزدوجالناضور )البلدية(25038Pعبد السلم الوزيري

404/09/18إقليم: بركانالخروبةإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 21 مزدوجمداغ20675Xعبد العزيز غشمي

206/09/17إقليم: الدريوشم.م طارق بن زيادإقليم: الدريوشم م 20 غشت 28 مزدوجميضار )البلدية(12331Cعبد الغني امزيان

104/09/18إقليم: الدريوشم.م انوالإقليم: الدريوشم.م تالوين 18 مزدوجتليليت12532Wعبد القادر البجدايني

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م ابن الرومي

لحويسية

102/09/20إقليم: الناضور 17 بني وكيل اولد 12463Wعبد الكريم  نابيل

امحاند
مزدوج

106/09/17إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 28 مزدوجلعثامنة22718Tعبد الكريم بن جربوع

104/09/19إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م م السادس 11 مزدوجوردانة12544Jعبد الكريم بوطيبا

302/09/14إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 34 مزدوجلعثامنة22718Tعبد اللطيف الحداد

106/09/17إقليم: بركانالخروبةإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 28 مزدوجمداغ20675Xعبد ا امغار

204/09/18إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم م م السادس 28 مزدوجبن الطيب )البلدية(12328Zعبد ا سلم

204/09/18إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم م توونت 21 مزدوجبن الطيب )البلدية(12328Zعبدالله بعبسلم

102/09/14إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م اولد امغار 40 مزدوجاتروكوت12652Bعبلة الفقير

106/09/17إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم. ابن هانئ 34 نعمعتيقة الكرماط 12652Bمزدوجاتروكوت
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مجموعة مدارس المام إقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب

الطبري

104/09/19إقليم: الناضور 24 مزدوجبوعرك12375Aعتيقة بويحي

304/09/18إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 21 مزدوجامطالسة12668Uعلي اقرقاش

302/09/20إقليم: بركانتغاسروتإقليم: الدريوشم م توونت 17 مزدوجتافوغالت04558Dعلياء وهابي

1102/09/20إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 17 مزدوجشويحية04512Dغرافي حنان

204/09/19إقليم: الدريوشمدرسة الدريوشإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 14 إلتحاق بالزوجغزلن بن لمقدم 25187B)مزدوجالدريوش )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم م توونت 18 إلتحاق بالزوجةفارس حمزة 12536Aمزدوجامهاجر

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: الدريوشم.م بني يوسف

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
305/09/11 67 بني مكادة 26779Gفاطمة اسباعي

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 7 مزدوجتفرسيت12571Nفاطمة الزهراء الطلحي

104/09/18إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م توونت 21 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tفاطمة الزهراء بوعزاتي

602/09/20إقليم: تاوريرتالحسن الداخلإقليم: الدريوشم م توونت 17 مزدوجمستكمر27676Gفاطمة الزهراء لمزيرعة

502/09/20إقليم: الدريوشم.م اولد عليإقليم: الدريوشم م تاغزوت 7 مزدوجأولد بوبكر12686Nفاطمة الزهرة الخروف

عمالة: وجدة - م. سعد بن أبي وقاصإقليم: الدريوشم. ابن هانئ

أنكاد
316/09/97 138 أقدمية 16 سنةفاطمة الزهرة بالمكي 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس الدار إقليم: الدريوشم. الشروق

البيضاء

106/09/17إقليم: الناضور 24 إلتحاق بالزوجفاطمة العيساوي 12502Nمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس المام إقليم: الدريوشم.م اوشانن

الطبري

106/09/17إقليم: الناضور 28 إلتحاق بالزوجفاطمة فارس 12375Aمزدوجبوعرك

706/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المإقليم: الدريوشم المغرب العربي 34 مزدوجازغنغان )البلدية(12295Nفاطمة كرابيلة

204/09/18إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم م م السادس 31 مزدوجبن الطيب )البلدية(12328Zفاطمة مغلي

عمالة: وجدة - م. عزيز أمينإقليم: الدريوشم م ارميلة

أنكاد
207/09/05 123 أقدمية 16 سنةفاطنة مسعودي 25549V)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - م. أحمد شوقيإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

أنكاد
104/09/18 22 إلتحاق بالزوجفايزة الذهبي 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/19إقليم: الدريوشم.م ايت عبداإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 11 إلتحاق بالزوجفدوة حرشاوي 12618Pمزدوجاولد امغار

1002/09/20إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 7 مزدوجامطالسة12668Uفدوة مساوي

مدرسة الميرة لل إقليم: الدريوشم.م امزيلن

خديجة

106/09/17إقليم: الدريوش 38 مزدوجبن الطيب )البلدية(27164Aفريد الوهداني

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: الدريوشم م المتنبي

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
204/09/18 21 إلتحاق بالزوجفريدة بلقاسم 04371Aمزدوجأهل انكاد

106/09/17إقليم: الدريوشمدرسة الدريوشإقليم: الدريوشم م المتنبي 29 إلتحاق بالزوجفوزية الزرولي 25187B)مزدوجالدريوش )البلدية

102/09/20إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجاتصافت12586Eقاضي يوسف

602/09/20إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 مزدوجوردانة12544Jكريم حرودي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الدريوشم المغرب العربي

بطوطة

106/09/17إقليم: الناضور 34 مزدوجالعروي )البلدية(12306Aكريمة  امعنيش

102/09/20إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 17 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tكريمة كاعب

204/09/18إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم.م امزيلن 21 مزدوجبن الطيب )البلدية(12328Zكلثوم أمختري

مدرسة اولد اغزيل إقليم: الدريوشم م  دار الكبداني

الجماعاتية

1202/09/20إقليم: جرادة 7 مزدوجأولد غزييل04711Vكمال بداوي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الدريوشم م ارميلة

الجديد 2

106/09/17إقليم: الناضور 38 مزدوجالعروي )البلدية(27169Fكميلية بزازي

عمالة: وجدة - م. عبد المومنإقليم: الدريوشم. الوفاء

أنكاد
911/09/01 112 أقدمية 12 سنةكنزة فقير 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

مجموعة مدارس المام إقليم: الدريوشم.م اوشانن

الغزالي

104/09/19إقليم: الناضور 21 مزدوجبني انصار )البلدية(12432Mكوثر العزاوي

704/09/19إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م ارميلة 14 مزدوجوردانة12544Jلبنى بوجداين

502/09/20إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: الدريوشم.م طارق بن زياد 9 إلتحاق بالزوجلكراعي سلوى 20674W)مزدوجبركان )البلدية

161



المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم.م اوشانن

شعيب

802/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12365Pلمياء الوالي

102/09/20إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الدريوشم م توونت 8 إلتحاق بالزوجليلى بوشبال 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

602/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: الدريوشم م اولد امغار 7 مزدوجأولد داوود ازخانين12515Cمحسن يشوي

106/09/17إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم.م انوال 22 إلتحاق بالزوجةم الرائس 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

حلولة كرونة

106/09/17إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوش 19 مزدوجبن الطيب )البلدية(12328Zم العيساتي

206/09/17إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: الدريوشم م تمسمان 28 مزدوجراس القصر16240Bم القنين

204/09/19إقليم: الدريوشم م تفرسيتإقليم: الدريوشم م 20 غشت 14 مزدوجتفرسيت12569Lم الكرمي

102/09/20إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم م ارميلة 7 إلتحاق بالزوجةم المطهوري 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

مجموعة مدارس إقليم: الدريوش

الفوارس

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12506Tم سلطاني

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم.م بوفرقوش

تروكوت

104/09/18إقليم: الدريوش 15 مزدوجاتروكوت12648Xم لطفي

عمالة: وجدة - م. الرياضإقليم: الدريوشم م امجاو

أنكاد
216/09/97 165 أقدمية 16 سنةم مفتوح 04258C)مزدوجوجدة )البلدية

323/09/02إقليم: بركانالبساتينإقليم: الدريوشمدرسة الدريوش 28 مزدوجلعثامنة04461Yمحيوي حياة

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم.م اولد علي

بوطيب 2

704/09/19إقليم: الناضور 24 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nمرغيش فاطمة الزهراء

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم.م اولد علي

بوطيب 2

104/09/18إقليم: الناضور 31 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nمرغيش نزيهة

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الدريوشم م م السادس

بن نافع

604/09/19إقليم: الناضور 24 مزدوجالعروي )البلدية(12305Zمروة عيساتي

104/09/19إقليم: الدريوشم.م ايت عبداإقليم: الدريوشم م إجرماواس 14 مزدوجاولد امغار12618Pمرويد م

306/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الملإقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير 38 مزدوجزايو )البلدية(12314Jمريم شتواني
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102/09/20إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 إلتحاق بالزوجمريم كوال 04688V)مزدوججرادة )البلدية

202/09/20إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الدريوشم م ارميلة 17 مزدوجشويحية04514Fمريم لحدودي

604/09/18إقليم: بركانجراوةإقليم: الدريوشم.م اولد علي 31 مزدوجفزوان04525Tمزيان فاطمة

102/09/20إقليم: الدريوشم.م ازروإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجاتروكوت12649Yمسعودي احمد

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م إجرماواس

الصفصاف

202/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12504Rمسعودي زكرياء

705/09/07إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الدريوشم.م ازرو 28 إلتحاق بالزوجةمصابر   مصطفى 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم م ارميلة 38 مزدوجامهاجر12536Aمصطفى فاخر

605/09/08إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: الدريوشم. الشروق 74 سيدي سليمان - 24686Gمعراض  الهام

الشراعة )البلدية(
مزدوج

302/09/20إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم.م ازرو 7 مزدوجامهاجر12550Rمقران م

عمالة: وجدة - م. أحمد مكوارإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء

أنكاد
207/09/05 122 إلتحاق بالزوجمنال حدو 04296U)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/20إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوشإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 7 مزدوجعين الزهرة12676Cموسى لكبيش

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم.م لحرارشة

بويلغمان

304/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجالعروي )البلدية(12310Eمونية إغودا

604/09/19إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم م 20 غشت 14 مزدوجازلف12577Vمينة دادو

204/09/19إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م إجرماواس 24 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tناصر سعيد

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

102/09/20إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـيإقليم: الدريوش 7 مزدوجبودينار12626Yنبيل مقراوي

302/09/14إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: الدريوشم م توونت 61 مزدوجأيت السبع لجرف02434Vنجاة حمدون

107/09/05عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 95 إلتحاق بالزوجنجية القادري 03836Uمزدوجواد الجديدة
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404/09/19إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 24 مزدوجلعوينات04718Cنصيرة ولدي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي

الجديد

202/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجالعروي )البلدية(12311Fنعيمة الموفير

102/09/20إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم م سيدي علي العوادي 7 مزدوجتزاغين12703Gنعيمة حياتي

مجموعة مدارس بني إقليم: الدريوشم. الشروق

سيدال

102/09/20إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجنهيلة الطوالي 12410Nمزدوجبني سيدال الجبل

102/09/20إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م ارميلة 17 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tنور الدين الرامي

302/09/15إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية أحدإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 42 مزدوجازغنغان )البلدية(25558Eهاجر خثيري

102/09/20إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 مزدوجامطالسة12668Uهاجر دوبللي

1002/09/20إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م 20 غشت 7 مزدوجدار الكبداني12335Gهشام املح

1204/09/19إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 14 مزدوجأهل واد زا04624Aهند لهادي

604/09/19إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م سوق الحد 11 مزدوجوردانة12544Jهندا ميللي

404/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م ارميلة 24 مزدوجزكزل04529Xوداد عزماني

304/09/19إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 24 مزدوجلعثامنة22718Tوردة يوجيل

عمالة: وجدة - مدرسة الضحىإقليم: الدريوشم.م بني يوسف

أنكاد
105/09/03 141 أقدمية 16 سنةوسيلة حاجي 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم 30 إلتحاق بالزوجوسيمة الفرون 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

202/09/20إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 7 مزدوجامطالسة12658Hوفاء غفاري

106/09/17إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم.م بوغازي 28 مزدوجتمسمان12635Hوفاء قاضي الوهابي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش

شعيب

104/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجبوعرك12365Pوليد الوردي
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المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الدريوشم.م انوال

بن نافع

106/09/17إقليم: الناضور 28 مزدوجالعروي )البلدية(12305Zوليد لمعلم

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م تفرسيت

الحرشة

106/09/17إقليم: الناضور 22 مزدوجبوعرك22732Hوليد محيو

م/م سيدي بولنوار - إقليم: الدريوشم.م اولد ميمون

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
402/09/20 7 إلتحاق بالزوجوهيبة فوراغ 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

104/09/18إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم م إجرماواس 21 مزدوجتمسمان12635Hياسيم ازعوم

106/09/17إقليم: الدريوشمدرسة بوحجارإقليم: الدريوشم م أزلف 38 مزدوجميضار )البلدية(27162Yياسين شيخي

104/09/18إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م ارميلة 21 مزدوجوردانة12544Jياسين صباح

106/09/17إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم م سوق الحد 28 إلتحاق بالزوجةياسين وهبي 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم. ابن هانئ

رسلن

506/09/17إقليم: بركان 24 مزدوجرسلن26762Nيحيى موسى

106/09/17إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م سوق الحد 28 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tيسرى أبو الربيع

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم م  دار الكبداني

بويلغمان

1002/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجالعروي )البلدية(12310Eيسرى غرافي

104/09/18إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 18 مزدوجامطالسة12668Uيونس مساوي

المدرسة الجماعاتية 

عين الزهراء

804/09/19إقليم: جرادةالنورإقليم: الدريوش 12 نعمسارة لعويني 20506N)المازيغيةجرادة )البلدية

104/09/18إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجوادي الذهب 18 مزدوجتندرارة10458Sأعضي فاطمة

707/09/05عمالة: مكناسالمنصورإقليم: فجيجمولي علي بن عمرو 133 أقدمية 16 سنةأفغول حياة 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجعكلة السدرة

مدرسة جماعاتية

1102/09/20إقليم: جرادة 17 مزدوجمريجة04715Zإلهام حمداوي

606/09/17إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: فجيجابن أبي زرع 38 مزدوجتاوريرت )البلدية(04449Kأهامي صحر

102/09/10إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: فجيجابو بكر الصديق 43 إلتحاق بالزوجأوبوز سومية 04219Kمزدوجرأس اجري
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106/09/17إقليم: بركانتغاسروتإقليم: فجيجابن أبي زرع 38 مزدوجتافوغالت04558Dأولحسن زهور

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجلمضل

مدرسة جماعاتية

602/09/20إقليم: جرادة 7 مزدوجمريجة04715Zابراهيم بوبكري

مدرسة جماعاتية إقليم: فجيج20 غشت

تندرارة

116/09/93إقليم: فجيج 144 أقدمية 16 سنةاحسيني الحسين 27161Xمزدوجتندرارة

106/09/17إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجلقباب 28 إلتحاق بالزوجاحسيني مليكة 10432Nمزدوجبني تادجيت

104/09/18إقليم: بركانبني عطيةإقليم: فجيجالمهدي بن بركة 18 مزدوجبوغريبة20270Gاحمد جبوري

104/09/19إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجمولي علي الشريف 11 مزدوجبو مريم10500Mادريس أويحي

102/09/20إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجتالسينت10516Eادريس العلوي

1102/09/20إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجأولد غزييل04714Yادريس عياط

1202/09/20إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: فجيجخالد بن الوليد 17 مزدوجتافوغالت04557Cاسماء بوحفاص

105/09/08إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 101 إلتحاق بالزوجاعربة منال 04106M عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

204/09/18إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجالطراريد 18 مزدوجتندرارة10433Pاعريف م

206/09/17إقليم: فجيجحمان الفطواكيإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 25 إلتحاق بالزوجاعمير فاطمة الزهراء 10427H)مزدوجبوعرفة )البلدية

102/09/20إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجتالسينت10516Eاكربوش الفضيل

906/09/17إقليم: بركانابن حزمإقليم: فجيجزيري بن عطية 38 مزدوجبوغريبة04464Bالبدري فاطنة

عمالة: وجدة - م. عثمان بن عفانإقليم: فجيجخالد بن الوليد

أنكاد
507/09/05 117 إلتحاق بالزوجةالحسين بن أحمد 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

302/09/20إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبني كيل10451Jالحسين قوطيط

406/09/17إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: فجيجابن أبي زرع 38 عين بني مطهر 04690Xالخوخي كوثر

)البلدية(
مزدوج
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104/09/18إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجتامسلمت 15 مزدوجتالسينت10516Eالزهرة أزروال

702/09/20إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 مزدوجبو مريم10502Pالزهرة أزيزى

204/09/19إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجأسداد 14 مزدوجبني تادجيت10473Hالسقلي عائشة

804/09/18إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 21 مزدوجبوغريبة04477Rالشراك كريمة

مدرسة عبد ا كنون إقليم: فجيجاليونسكو

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/98 134 أقدمية 16 سنةالشعيري كريمة 15132X طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 21 إلتحاق بالزوجالصادقي فاطمة الزهراء 23953Kمزدوجبني كيل

عمالة: وجدة - م. يوسف بن تاشفينإقليم: فجيجاليونسكو

أنكاد
316/09/95 147 أقدمية 16 سنةالصنهاجي عبد المجيد 24390K)مزدوجوجدة )البلدية

204/09/19إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجالدافعة 11 مزدوجتندرارة10458Sالعايشة الجنفي

906/09/17إقليم: جرادةالنهضةإقليم: فجيجلقباب 38 عين بني مطهر 24684Eالغروبي سكينة

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - م. ابن بسامإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء

أنكاد
205/09/03 135 أقدمية 16 سنةالغزاوي هند 04269P)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/18إقليم: فجيجالطلسإقليم: فجيجأسداد 21 مزدوجبني تادجيت10465Zالفقيري م

102/09/14إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجلقباب 25 إلتحاق بالزوجالهدراوي فائزة 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية

502/09/20إقليم: بركانبوميةإقليم: فجيجخالد بن الوليد 17 مزدوجشويحية04513Eامينة رهدوني

116/09/99عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: فجيجالفتح 153 أقدمية 16 سنةاوبلقاسم خديجة 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/09إقليم: بركانأبي العلء المعريإقليم: فجيجموحى أزكاغ 75 إلتحاق بالزوجايمان خونة 04432S)مزدوجاحفير )البلدية

106/09/17إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجتامسلمت 28 مزدوجتالسينت20504Lبابا عبد الحق

704/09/19إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: فجيجعكلة السدرة 24 مزدوجشويحية04514Fبشرى الكحلوي
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عمالة: وجدة - م.عبدا إبراهيمإقليم: فجيجابن أبي زرع

أنكاد
104/09/02 137 إلتحاق بالزوجبشرى باهو 24690L)مزدوجوجدة )البلدية

313/11/08إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: فجيجإبن سينا 80 مزدوجارفود )البلدية(09379Uبلخيري علل

104/09/18إقليم: بركانالكواكبإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 14 إلتحاق بالزوجبنكجان فاطمة 04419C)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - م. النجدإقليم: فجيجالفتح

أنكاد
116/09/97 155 أقدمية 16 سنةبنمومن ناديا 19916X)مزدوجوجدة )البلدية

704/09/19إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: فجيجعكلة السدرة 19 مزدوجشويحية04514Fبنهاري خليد

206/09/17إقليم: جرادةالنهضةإقليم: فجيجابن أبي زرع 38 عين بني مطهر 24684Eبوزمور سناء

)البلدية(
مزدوج

204/09/18إقليم: فجيجحمان الفطواكيإقليم: فجيجالساقية الحمراء 24 إلتحاق بالزوجبوستة أمل 10427H)مزدوجبوعرفة )البلدية

604/09/19إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجأسداد 14 مزدوجبني تادجيت10478Nبوشرى كوز

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجالدافعة

مدرسة جماعاتية

102/09/20إقليم: جرادة 7 مزدوجمريجة04715Zبوصحابة عمر

504/09/19إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجالمريجة العليا 14 إلتحاق بالزوجبوصلعة جميلة 10451Jمزدوجبني كيل

604/09/18إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 15 مزدوجعين  الشعير10493Eبوعبداللوي حفيظة

404/09/18إقليم: فجيجالطلسإقليم: فجيجأسداد 21 مزدوجبني تادجيت10465Zبوعنزة فاطمة

1102/09/20إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: فجيجالدافعة 7 مزدوجتيولي04746Hتابو حاتم

م/م كفايت الجماعاتية إقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني

المركز

306/09/17إقليم: جرادة 34 مزدوجكفايت04731Sحباشي فتيحة

106/09/17إقليم: فجيجعلل بن عبد اإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 29 إلتحاق بالزوجحراش حياة 10428J)مزدوجبوعرفة )البلدية

402/09/20إقليم: فجيجبئر أنزرانإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبني تادجيت10462Wحسن املل

202/09/20إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 17 مزدوجلبخاتة04734Vحسناء ابريني
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104/09/19إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: فجيجحمو يشو 11 مزدوجعين  الشعير10493Eحسناوي نعيمة

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني

تروكوت

206/09/17إقليم: الدريوش 34 مزدوجاتروكوت12648Xحسني اسماء

704/09/19إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 11 مزدوجعين  الشعير10493Eحلماوي سعاد

106/09/17إقليم: فجيجعلل بن عبد اإقليم: فجيجعريض 29 إلتحاق بالزوجحلومي حبيبة 10428J)مزدوجبوعرفة )البلدية

104/09/19إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: فجيجلمضل 14 مزدوجبوشاوون10523Mحميد دوهو

104/09/19إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 مزدوجتندرارة10458Sحنان بوصلعة

106/09/17إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجالوحدة 26 إلتحاق بالزوجحورية دحماني 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية

302/09/20إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبو مريم10502Pخالدة بوقروي

704/09/18إقليم: جرادةالنهضةإقليم: فجيجعكلة السدرة 31 عين بني مطهر 24684Eخديجة خافن

)البلدية(
مزدوج

402/09/20إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 مزدوجعبو لكحل26270Dخديجة نورالدين

أحمد بن عبد ربه 

الندلسي

عمالة: وجدة - م. ادريس الشرايبيإقليم: فجيج

أنكاد
107/09/05 72 إلتحاق بالزوجخلوف حليمة 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

704/09/18إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 21 إلتحاق بالزوجداودي حياة 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية

402/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 مزدوجتندرارة10458Sربيعة توباغي

706/09/17إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: فجيجعريض 22 مزدوجعين  الشعير10493Eرجاء عيساوي

1102/09/20إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: فجيجالدافعة 7 مزدوجأولد غزييل04714Yرحوا عبد الفتاح

204/09/19إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: فجيجلمضل 14 مزدوجبوعنان10488Zرشيد اليتيم

802/09/20إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 17 مزدوجمستكمر04592Rرشيدة بزة
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106/09/17إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 32 مزدوجبوعنان10482Tرشيدة ملكاوي

202/09/20إقليم: فجيجحمو يشوإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبني تادجيت10468Cرضوان بناصر

106/09/17إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجعكلة السدرة 28 إلتحاق بالزوجرمضاني ربيعة 26270Dمزدوجعبو لكحل

906/09/17إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجالمريجة العليا 28 مزدوجبوعنان10482Tزايدي كريمة

مدرسة جماعاتية إقليم: فجيجالطراريد

تندرارة

106/09/17إقليم: فجيج 28 مزدوجتندرارة27161Xزوبيدة الماحي

104/09/19إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: فجيجعريض 11 إلتحاق بالزوجزينب رشيدي 04734Vمزدوجلبخاتة

204/09/19إقليم: فجيجالوحدةإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 مزدوجتندرارة10435Sسارة شرقي

104/09/18إقليم: جرسيفتامجيلت المركزإقليم: فجيجزيري بن عطية 21 مزدوجبركين16273Mسارة مشكور

م/ج إدريس الول - إقليم: فجيجعريض

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
402/09/14 61 مزدوجعين الصفا04314Nسامية منصري

301/01/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: فجيجمولي علي الشريف 31 مزدوجسيدي عياد09805Gسدي عبد السلم  موساوي

204/09/18إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: فجيجعكلة السدرة 31 عين بني مطهر 04690Xسعاد حيدة

)البلدية(
مزدوج

206/09/17إقليم: فجيجمولي علي بن عمروإقليم: فجيجبومريم 25 مزدوجتالسينت10508Wسعيد بوجمي

604/09/18إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 21 مزدوجتندرارة10458Sسكرنات حياة

504/09/19إقليم: فجيجالوحدةإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 مزدوجتندرارة10435Sسلمى عبال

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجالجبوب

مدرسة جماعاتية

1202/09/20إقليم: جرادة 7 مزدوجمريجة04715Zسليمة الشيخ

مدرسة جماعاتية إقليم: فجيجالدافعة

تندرارة

104/09/18إقليم: فجيج 21 مزدوجتندرارة27161Xسليمة خافن

102/09/20إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجخالد بن الوليد 8 إلتحاق بالزوجسناء حميد 10433Pمزدوجتندرارة

170



المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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304/09/18إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجالجبوب 15 مزدوجتندرارة10433Pصالح هرنين

102/09/20إقليم: فجيجإبن سيناإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 إلتحاق بالزوجصفاء رحاوي 25556Cمزدوجتالسينت

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجالمريجة العليا

مدرسة جماعاتية

1302/09/20إقليم: جرادة 7 مزدوجمريجة04715Zصوري هناء

506/09/17إقليم: بركانتزاغينإقليم: فجيجالمهدي بن بركة 22 مزدوجزكزل04530Yطه بوشومة

1002/09/14إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: فجيجالطلس 24 مولي علي الشريف 24276Lطوبي سومية

)البلدية(
مزدوج

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجعكلة السدرة

مدرسة جماعاتية

1304/09/19إقليم: جرادة 11 مزدوجمريجة04715Zعادل بلخيري

206/09/17إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 38 مزدوجاغبال04483Xعاشوري فاطنة

106/09/17إقليم: فجيجالداخلةإقليم: فجيجالمام مالك 28 مزدوجبني تادجيت10431Mعباسي كريمة

602/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجتندرارة10458Sعبد  الكريم حسين

304/09/18إقليم: بركانبني عطيةإقليم: فجيجالطراريد 21 مزدوجبوغريبة20270Gعبد الشفيق تابو

202/09/20إقليم: فجيجحمو يشوإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبني تادجيت10468Cعبد ا اوالمقدم

304/09/18إقليم: فجيجمولي علي بن عمروإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 21 مزدوجتالسينت10508Wعبد اللوي جمال

104/09/18إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 21 إلتحاق بالزوجعبد المالكي نادية 04694B عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبو مريم10502Pعبد المجيد اهنان

502/09/20إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجتالسينت10516Eعبد المنعم زريف

602/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجتندرارة10458Sعبد الناصر بوخنفرة

301/01/12إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: فجيجبئر أنزران 45 مزدوجغرس تعللين09770Uعبد الواحد الركوبي
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606/09/06عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: فجيجإدريس الول 77 مزدوجالدخيسة03893Fعبدالكريم كتابي

116/09/99عمالة: الرباطم بن  يوسفإقليم: فجيجمولي علي بن عمرو 149 أقدمية 16 سنةعجيب فدوة 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجالمريجة العليا

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1102/09/16 35 مزدوجبليونش05541Xعزيز اهرارش

303/09/13إقليم: بركانابن الهيثمإقليم: فجيجعلل بن عبد ا 41 إلتحاق بالزوجةعطواني عبد الرزاق 04429N)مزدوجاحفير )البلدية

407/09/05إقليم: فجيجحمان الفطواكيإقليم: فجيجالشيخ زايد 82 نعمعلل حسن 10427H)مزدوجبوعرفة )البلدية

302/09/20إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجأسداد 7 مزدوجبو مريم10500Mعلي ايفغول

202/09/20إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبوعنان10488Zعمر حيمي

1005/09/11إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: فجيجالطلس 77 مولي علي الشريف 24276Lعمر موسى

)البلدية(
مزدوج

305/09/11إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: فجيجحمان الفطواكي 54 نعمعواطف كبيري 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية

206/09/17إقليم: جرادةابن حزمإقليم: فجيجابن أبي زرع 38 مزدوجبني مطهر27159Vعياشي فاطمة الزهراء

402/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 مزدوجتندرارة10458Sفاتحة قيبوب

104/09/19إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجالطراريد 11 مزدوجتندرارة10458Sفاتحة نجمة

204/09/19إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجمولي علي الشريف 14 مزدوجتندرارة10458Sفاطمة الزهراء رحو

602/09/20إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عبدلي 10433Pمزدوجتندرارة

204/09/19إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجالطلس 24 مزدوجبني تادجيت10432Nفاطمة الوجاني

1206/09/17إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: فجيجابن أبي زرع 38 مزدوجبوغريبة04471Jفاطمة عمري

902/09/20إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجخالد بن الوليد 8 إلتحاق بالزوجفاطمة فدوري 10433Pمزدوجتندرارة
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مدرسة جماعاتية إقليم: فجيجالدافعة

تندرارة

104/09/18إقليم: فجيج 21 مزدوجتندرارة27161Xفاطمة والطالب

504/09/18إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: فجيجمولي علي الشريف 28 مزدوجلعثامنة22718Tفوزية خل

726/01/17إقليم: بركانالخروبةإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 35 مزدوجمداغ20675Xقاسو عبد الله

126/01/17إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: فجيجلقباب 35 مزدوجبركان )البلدية(04426Kكريمة بوعبد اللوي

104/09/19إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: فجيجمولي علي الشريف 14 مزدوجبوعنان10488Zكلثوم النويتي

604/09/19إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 24 مزدوجتندرارة10433Pكنزة بلخادم

1104/09/18إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: فجيجالطراريد 31 مزدوجشويحية04512Dلبنى فيللي

102/09/20إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجتالسينت10516Eلحسن اشعشاع

106/09/17إقليم: فجيجالزرقطونيإقليم: فجيجإبن سينا 26 إلتحاق بالزوجلخشيش الزهرة 21427P)مزدوجبوعرفة )البلدية

604/09/19إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجخالد بن الوليد 24 مزدوجبني مطهر04703Lليلى بوزمور

1004/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 28 مزدوجبني كيل23953Kماجدة عزة

مدرسة جماعاتية إقليم: فجيجزيري بن عطية

تندرارة

104/09/18إقليم: فجيج 21 مزدوجتندرارة27161Xمارية السهلي

102/09/20إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجأسداد 7 مزدوجبو مريم10500Mم احلولي

مدرسة اولد اغزيل إقليم: فجيجلمضل

الجماعاتية

102/09/20إقليم: جرادة 7 مزدوجأولد غزييل04711Vم الدمعي

504/09/18إقليم: فجيجبومريمإقليم: فجيجتامسلمت 18 مزدوجبو مريم26991Lم العبوز

802/09/20إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبو مريم10502Pم اوشري

206/09/17إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 38 مزدوجاغبال04483Xم جعفر
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502/09/20إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبو مريم10502Pم زراري

206/09/17إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: فجيجالدافعة 28 عين بني مطهر 04694Bم كربيع

)البلدية(
مزدوج

304/09/19إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجلمضل 14 مزدوجبو مريم10500Mم لكبيري

906/09/17إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجالجبوب 19 مزدوجتندرارة10433Pمربوحة كاسمي

504/09/18إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجأسداد 21 مزدوجبني تادجيت10473Hمرضو ابراهيم

304/09/19إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجالطراريد 11 مزدوجتندرارة10458Sمريم النوالي

المدرسة البتدائية إقليم: فجيجابن أبي زرع

صلح الدين اليوبي

106/09/17إقليم: الناضور 38 مزدوجزايو )البلدية(12315Kمشماشة نعيمة

102/09/20إقليم: فجيجبئر أنزرانإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبني تادجيت10462Wمصطفى احمام

202/09/20إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبوشاوون10523Mمصطفى اشهبون

104/09/18إقليم: فجيج20 غشتإقليم: فجيجالجبوب 24 إلتحاق بالزوجةمصطفى الطويل 10430L)مزدوجبوعرفة )البلدية

104/09/19إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجلمضل 14 مزدوجتندرارة10458Sمصطفى بوخنفرة

102/09/16إقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد اإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 30 إلتحاق بالزوجمليكي يسرى 04441B)مزدوجتاوريرت )البلدية

1004/09/19إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: فجيجعكلة السدرة 24 مزدوجتيولي04746Hمنال بنعمارة

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج

الصباب

102/09/20إقليم: جرسيف 7 إلتحاق بالزوجنادية دهنون 16261Zمزدوجالصباب

306/09/17إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجالوحدة 24 إلتحاق بالزوجنبكاوي فوزية 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: فجيجالمريجة العليا

تاوريرت

1302/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني شيكر12395Xنجمي يوسف

104/09/19إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 24 مزدوجبوعنان10482Tنصيرة حنيش
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104/09/19إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 مزدوجتندرارة10433Pنورة كبوري

مدرسة جماعاتية إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج

تندرارة

604/09/19إقليم: فجيج 15 إلتحاق بالزوجهاجر الغويل 27161Xمزدوجتندرارة

302/09/20إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجعكلة السدرة 7 مزدوجبني كيل10451Jهاجر الصديقي

905/09/11عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزإقليم: فجيجإدريس الول 67 عين كرمة-واد 04052Dهدي عبد العزيز

الرمان
مزدوج

102/09/20إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباجإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبوعنان27158Uهشام بوكلبة

عمالة: الصخيرات ادريس بنزكريإقليم: فجيجالداخلة

 - تمارة
116/09/98 120 أقدمية 16 سنةوجديد حفصة 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

602/09/20إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجلمضل 7 مزدوجبني كيل10450Hوليد قطيط

404/09/18إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: فجيجعكلة السدرة 31 عين بني مطهر 04693Aوهيبة حموش

)البلدية(
مزدوج

1104/09/19إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: فجيجالطراريد 21 مزدوجشويحية04512Dيحي صالحي

1002/09/20إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجزيري بن عطية 7 إلتحاق بالزوجيمينة قدوري 10451Jمزدوجبني كيل

104/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 28 مزدوجبني كيل23953Kيوسف بعيليش

1204/09/19إقليم: بركانأحدإقليم: فجيج.كم 12 المازيغيةسيدي بوهرية04551Wفايزة جباري

204/09/19إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 14 مزدوجصاكة22566Cأحمد عباد

1001/01/10إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفالخط المركز 41 مزدوجهوارة أولد رحو16277Sأزروال أيوب

مجموعة مدارس المام إقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز

الغزالي

1002/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجبني انصار )البلدية(12432Mأسماء الدرقاوي

402/09/20إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 مزدوجالصباب16253Rأمال البرودي

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيفبركين المركز

الصباب

206/09/17إقليم: جرسيف 38 مزدوجالصباب16261Zأمحرار بلقاسم
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الشرق02الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

702/09/20إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 17 مزدوجشويحية04508Zأميرة بلوي

804/09/18إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 31 مزدوجلعثامنة22718Tأميمة كراري

204/09/19إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 مزدوجلمريجة16314Gأنماس شعبان

204/09/19إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 14 مزدوجمستكمر04572Uأهلل يوسف

504/09/18إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفالمسيرة 20 إلتحاق بالزوجابتسام ابراشمي 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

504/09/19إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 14 مزدوجتنشرفي04614Pابقيش الحسين

902/09/20إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفصانكال المركز 17 مزدوجبوغريبة04467Eاحداد فاطمة

702/09/20إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 17 مزدوجتادرت16300Sاحللزهور

116/09/97إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفالمريجة المركز 169 أقدمية 16 سنةاحمد الحسني 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

101/05/97إقليم: جرسيفملويةإقليم: جرسيفتادرت المركز 187 أقدمية 16 سنةاحمد بهطاط 16127D)مزدوججرسيف )البلدية

804/09/19إقليم: جرسيفتسطفاشت المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 9 مزدوجصاكة16323Sاخليج اسماعيل

المدرسة البتدائية م إقليم: جرسيفالتوميات

السادس

216/09/93إقليم: العيون 139 مزدوجالمرسى )البلدية(06451Lازروال شفيق

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

506/09/17إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: جرسيف 28 مزدوجلعثامنة22718Tاسامة كراري

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

206/09/17إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرسيف 28 إلتحاق بالزوجاسباعي فاطمة 04685S)مزدوججرادة )البلدية

216/09/97إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: جرسيفالقدس 94 نعماعراريس مصطفى 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

126/01/17إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى 45 العيون سيدي ملوك 18430Gافقير كنزة

)البلدية(
مزدوج

104/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 14 مزدوجلمريجة16311Dالدريسي عمر
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

1006/09/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: جرسيف 32 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uالبشيري نجات

1104/09/18إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: جرسيفبوراشد المركز 31 مزدوجشويحية04508Zالجد فاتحة

عمالة: وجدة - م. عثمان بن عفانإقليم: جرسيفالمظافرة المركز

أنكاد
116/09/95 169 أقدمية 16 سنةالحسن كويدان 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 14 مزدوجاركمان12472Fالحسين شعو

1006/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفالصباب المركز 38 مزدوجتادرت16292Hالحوسين حتيت

عمالة: وجدة - م. حمان الفطواكيإقليم: جرسيفالمريجة المركز

أنكاد
105/09/11 23 إلتحاق بالزوجالخلطان إبتسام 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

406/09/17إقليم: جرسيفموسى بن نصيرإقليم: جرسيف 28 إلتحاق بالزوجالرشدي رشيدة 21826Y)مزدوججرسيف )البلدية

306/09/17إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: جرسيفنيف زيان 38 مزدوجاغبال04487Bالروبي زهيرة

المدرسة البتدائية م إقليم: جرسيفسميو

عبده

102/09/15عمالة: فاس 53 جنان الورد 02018Tالزاهر كريمة

)المقاطعة(
مزدوج

904/09/19إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: جرسيفالمريجة المركز 21 مزدوجبوغريبة04475Nالضاوي لبنى

506/09/17إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالرانات المركز 20 إلتحاق بالزوجةالعلوي عبد الكبير 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

مجموعة مدارس أولد إقليم: جرسيف

حدو

404/09/19إقليم: الناضور 24 مزدوجرأس الماء )البلدية(12516Dالعوني نوال

904/09/19إقليم: جرسيفصانكال المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 24 مزدوجصاكة16338Hالقلعي سمير

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

906/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيف 28 مزدوجتادرت16287Cالكاملة لمساعد

104/09/12إقليم: جرسيفبن بطوطةإقليم: جرسيفالرانات المركز 50 إلتحاق بالزوجالــكــــحــــص رجـــاء 16126C)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيفاولد عثمان المركز

انوال

126/01/17إقليم: تاوريرت 35 مزدوجمشرع حمادي04586Jالمصدق ياسين

104/09/19إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 14 مزدوجالصباب16257Vالمنجلي عبد الحفيظ
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عمالة: وجدة - م. لل أمينةإقليم: جرسيفأنوال

أنكاد
116/09/92 146 أقدمية 16 سنةالهادي رحمونة 04240H)مزدوجوجدة )البلدية

206/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 38 مزدوجتادرت16292Hالهام بومهراز

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

702/09/20إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيف 7 مزدوجالصباب16253Rامنانو امين

101/01/10إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفالنجاح 68 نعمايت الشيخ عبد اللطيف 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

206/09/17إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: جرسيف 38 مزدوجاغبال04483Xايمان الميرون

104/09/19إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 11 مزدوجراس القصر16247Jايمان برشاش

عمالة: وجدة - م/م ابن كثير - المركزإقليم: جرسيفالخط المركز

أنكاد
506/09/17 29 إلتحاق بالزوجةايمن حمويش 04331Gمزدوجبني خالد

816/09/99عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: جرسيفالخط المركز 89 مزدوجالدخيسة03885Xبروحو سناء

716/09/99عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: جرسيفالخط المركز 89 مزدوجالدخيسة03885Xبنعزيز يتريب

126/01/17إقليم: بركانتكرورينإقليم: جرسيفغفولة المركز 45 مزدوجبركان )البلدية(04524Sبنقدور اسية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

304/09/18إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: جرسيف 25 مزدوجبوغريبة04471Jبنلحسن عادل

عمالة: وجدة - م. ابن عذاريإقليم: جرسيفعلل بن عبد ا

أنكاد
316/09/85 122 أقدمية 16 سنةبوصفية انصاف 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

302/09/20إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: جرسيفصانكال المركز 7 مزدوجمستكمر04572Uبوعميش ناصير

113/03/17إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 45 مزدوجتاوريرت )البلدية(04450Lجميلة آيت با حديدو

عمالة: وجدة - م. بنسعيد مهداويإقليم: جرسيفبربحية

أنكاد
216/09/98 112 إلتحاق بالزوججميلة بوجطاط 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: جرسيفصانكال المركز

اعواذن

502/09/20إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجحباني  هاجر 12293L)مزدوجالناضور )البلدية

806/09/17إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفالتوميات 19 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lحسن هريش
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفسميو

المركز

704/09/19إقليم: جرسيف 14 مزدوجلمريجة16307Zحسنية ساسيوي

303/09/13إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 45 مزدوجتاوريرت )البلدية(26072Nحسي م

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

106/09/17إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيف 31 إلتحاق بالزوجحكيمة بن الطرش 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

106/09/17إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفتادرت المركز 23 إلتحاق بالزوجحكيمة شلط 20682E)مزدوججرسيف )البلدية

206/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفالمريجة المركز 38 مزدوجهوارة أولد رحو16278Tحميد باعزيزي

م/م 3 مارس المركز- إقليم: جرسيفبركين المركز

مدرسة جماعاتية

702/09/20إقليم: جرادة 17 مزدوجمريجة04715Zحنان بوطويل

214/09/00إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفاولد حادة المركز 135 إلتحاق بالزوجحنان حراش 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

206/09/17إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 33 إلتحاق بالزوجحنان قصيور 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

204/09/18إقليم: جرادةم/م الصمعي المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 21 إلتحاق بالزوجحياة مصباح 04743Eمزدوجتيولي

عمالة: وجدة - م. النارةإقليم: جرسيفعمر بن الخطاب

أنكاد
805/09/03 52 إلتحاق بالزوجحيجوبي حياة 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

105/09/03إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفالنجاح 78 إلتحاق بالزوجخديجة أملل 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

804/09/19إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفصانكال المركز 16 إلتحاق بالزوجخديجة العلمي 20682E)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: وجدة - م. حسان بن ثابتإقليم: جرسيفالخط المركز

أنكاد
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجخديجة بوشنافة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفبني مقبل

المركز

402/09/20إقليم: جرسيف 7 مزدوجلمريجة16307Zخديجة بوطالب

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

1005/09/03إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: جرسيف 149 أقدمية 16 سنةرجاء العلمي 18523H)مزدوجتازة )البلدية

604/09/19إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: جرسيفصانكال المركز 24 مزدوجتافوغالت04557Cرحمة طبيبي

206/09/17إقليم: جرسيفأنوالإقليم: جرسيفالصباب المركز 28 إلتحاق بالزوجرشيدة الغنامي 18524J)مزدوججرسيف )البلدية
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216/09/94إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفبدر 144 أقدمية 16 سنةرشيدة وحلي 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفبني دمال المركز 11 إلتحاق بالزوجةرضوان المساعف 04467Eمزدوجبوغريبة

904/09/18إقليم: بركانتجوينإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 31 مزدوجرسلن04547Sرضوان حسايني

804/09/19إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 24 مزدوجتادرت16287Cزايد عبد الرحمن

عمالة: وجدة - مدرسة البستان 2إقليم: جرسيفملوية

أنكاد
106/09/00 128 أقدمية 16 سنةزعزاع منية 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

202/09/20إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: جرسيف 17 مزدوجمستكمر04592Rزهور جابي

701/01/12إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 63 مزدوجالسعيدية )البلدية(25809Cزيدون الكبيرة

عمالة: وجدة - م. م الخامسإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز

أنكاد
104/09/18 23 إلتحاق بالزوجزينب الضحاك 04250U)مزدوجوجدة )البلدية

904/09/18إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 31 مزدوجتادرت16287Cزينب مرضيض

304/09/19إقليم: تاوريرتالمام مسلمإقليم: جرسيفصانكال المركز 14 إلتحاق بالزوجسعاد الفيللي 04452N)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: جرسيفموسى بن نصيرإقليم: جرسيفالتوميات 30 إلتحاق بالزوجسعاد لوحوت 21826Y)مزدوججرسيف )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفتيغزة المركز

المركز

102/09/20إقليم: جرسيف 7 مزدوجلمريجة16307Zسعيد التازي

106/09/17إقليم: جرسيفبربحيةإقليم: جرسيفالخط المركز 30 إلتحاق بالزوجةسعيد بالقاصمي 20691Pمزدوجهوارة أولد رحو

302/09/20إقليم: تاوريرتالحسن الداخلإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجمستكمر27676Gسليمان مكاوي

406/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 38 مزدوجتادرت16296Mسليمة كليل

106/09/17إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفالمريجة المركز 29 إلتحاق بالزوجسميحة العادل 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 21 مزدوجلمريجة16311Dسمير عبيش
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302/09/20إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 9 إلتحاق بالزوجسميرة الجديد 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

مدرسة الياسمين إقليم: جرسيفالمريجة المركز

البتدائية

106/09/17إقليم: جرسيف 22 إلتحاق بالزوجسهام فردي 16294Kمزدوجتادرت

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

202/09/20إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيف 7 مزدوجصاكة16318Lسهيلة القرشي

602/09/14إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفاولد حادة المركز 41 مزدوجهوارة أولد رحو16277Sسيدي عبدالرحمان الميضاوي

704/09/18إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: جرسيفالخط المركز 31 مزدوجعين الحجر04573Vشافية شاكر

104/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفبوحسان المركز 21 مزدوجلمريجة16311Dشربيل فاطمة

104/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 14 مزدوجلمريجة16311Dصفاء البودراوي

102/09/20إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 17 مزدوجتنشرفي04614Pطهريين لطيفة

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفتيغزة المركز

المركز

102/09/20إقليم: جرسيف 7 مزدوجلمريجة16307Zعائشة جابر

106/09/17إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفالمظافرة المركز 21 إلتحاق بالزوجةعادل خيي 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

706/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 38 مزدوجتادرت16292Hعبد الله قارا

1002/09/20إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 17 مزدوجلمريجة16311Dعبد الله قنينيش

1006/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفالمريجة المركز 38 مزدوجهوارة أولد رحو16280Vعبد الصمد التركاوي

406/09/17إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 38 سيدي سليمان - 04440Aعبد العزيز العلمي

الشراعة )البلدية(
مزدوج

1002/09/20إقليم: جرسيفتيغزة المركزإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجبركين16267Fعبد العزيز رحيوي

902/09/20إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجراس القصر16243Eعبد العزيز قرواش

602/09/20إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجراس القصر16247Jعبد القادر جابر
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202/09/20إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 17 مزدوجتنشرفي04614Pعبد الكريم رمضاني

404/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفسميو 15 مزدوجلمريجة16311Dعبد الواحد البرني

504/09/18إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفتادرت المركز 21 إلتحاق بالزوجةعبد الوهاب الخراز 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

406/09/17إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: جرسيفالصباب المركز 28 مزدوجلعثامنة22718Tعبيبو يوسف

904/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 14 مزدوجلمريجة16311Dعراس فاطنة

406/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 28 مزدوجتادرت16287Cعزوزصلك

عمالة: وجدة - م. أحمد شوقيإقليم: جرسيفالمظافرة المركز

أنكاد
1007/09/05 54 إلتحاق بالزوجعلي اكرام 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

301/05/97عمالة: مكناسالمصلىإقليم: جرسيفموسى بن نصير 138 أقدمية 16 سنةعلية القلعي 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

910/10/02إقليم: تازةبني مرينإقليم: جرسيف 157 أقدمية 16 سنةعمر اغرمين 16107G)مزدوجتازة )البلدية

202/09/20إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجالصباب16257Vعمر جمال

302/09/20إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 7 مزدوجمستكمر04572Uعمرو سماعيلي

106/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 28 مزدوجتادرت16296Mغزواني مريم

عمالة: وجدة - م. القدسإقليم: جرسيفعلل بن عبد ا

أنكاد
216/09/91 162 أقدمية 16 سنةفائزة الصفراوي 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

202/09/20إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 مزدوجراس القصر16247Jفاطمة الحوتة

402/09/20إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 17 مزدوجراس القصر16240Bفاطمة الزهراء اعيش

402/09/20إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 7 مزدوجصاكة16318Lفاطمة الزهراء جبوري

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيفصانكال المركز

هوارة أولد رحو

306/09/17إقليم: جرسيف 28 إلتحاق بالزوجفاطمة اللحلوحي 27553Yمزدوجهوارة أولد رحو
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104/09/18إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الوردي 16296Mمزدوجتادرت

104/09/19إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 24 مزدوجالصباب16257Vفاطمة حموتني

704/09/19إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفالمريجة المركز 13 إلتحاق بالزوجفاطمة شراط 16287Cمزدوجتادرت

105/09/07إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: جرسيفالجل المركز 62 إلتحاق بالزوجفتيحة امزيان 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

206/09/17إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالتوميات 31 إلتحاق بالزوجفتيحة شهبة 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

206/09/17إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: جرسيفالمريجة المركز 38 مزدوجبركان )البلدية(04426Kفردوس عمري

مدرسة الياسمين 

البتدائية

601/01/17إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيف 23 إلتحاق بالزوجفوزية بلقاسمي 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

304/09/19إقليم: بركانتغاسروتإقليم: جرسيفالخط المركز 24 مزدوجتافوغالت04558Dفيصل اليسبوتي

303/09/13إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 45 مزدوجتاوريرت )البلدية(26072Nقاسمي نجاة

المدرسة البتدائية م إقليم: جرسيفالصفصافات المركز

بن عبد الكريم الخطابي

505/09/11عمالة: فاس 49 جنان الورد 02021Wقشاش اسماء

)المقاطعة(
مزدوج

101/01/10إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: جرسيفالنجاح 44 إلتحاق بالزوجقيبوس حليمة 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

202/09/14إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفعلل بن عبد ا 24 نعمكركيط الصديق 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الصباب

106/09/17إقليم: جرسيفاولد بوريمة المركزإقليم: جرسيف 38 مزدوجأولد بوريمة16221Fكريم القرشي

806/09/17إقليم: بركانالشرفاءإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 28 مزدوجلعثامنة04496Lكمال الخالدي

مدرسة الياسمين 

البتدائية

مجموعة مدارس إقليم: جرسيف

بوعرك

201/01/17إقليم: الناضور 36 مزدوجبوعرك12369Uكميلية كريمي

المدرسة الجماعاتية 

الصباب

106/09/17إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيف 29 إلتحاق بالزوجكنزة الرغاي 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

1004/09/18إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفإبياض المركز 31 مزدوجصاكة22566Cكنزة عبد الشافي
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704/09/19إقليم: جرسيفمعاد بن جبلإقليم: جرسيفالمريجة المركز 14 إلتحاق بالزوجكوثر البنوني 25898Z)مزدوججرسيف )البلدية

126/01/17إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى 35 إلتحاق بالزوجكوثر بوترفاس 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

304/09/18إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: جرسيف 25 مزدوجبوغريبة04471Jلشخم سميرة

102/09/20إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 إلتحاق بالزوجلطيفة البغدادي 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

202/09/15عمالة: مكناسالضحىإقليم: جرسيفالرانات المركز 36 إلتحاق بالزوجلطيفة الطيبي 26057Xمزدوجالدخيسة

116/09/97عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: جرسيفالمسيرة 114 أقدمية 16 سنةلطيفة قندوسي 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/18إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفالمريجة المركز 15 مزدوجصاكة22566Cلفضيل بوعزة

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز

راس لقصر

806/09/17إقليم: جرسيف 28 مزدوجراس القصر27552Xلفضيل والعيز

904/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 14 مزدوجلمريجة16311Dلكحل نزهة

901/01/10إقليم: تازةبوقلل المركزإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 50 مزدوجمكناسة الشرقية16555Uلمزكر   علل

105/09/07إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 92 إلتحاق بالزوجلمياء سالك 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

902/09/20إقليم: بركانالجولنإقليم: جرسيفبوحسان المركز 17 مزدوجزكزل04529Xليلى أورحمة

206/09/17إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفنيف زيان 30 إلتحاق بالزوجليلى الحران 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

116/09/97إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفبدر 132 أقدمية 16 سنةليلى صبحي 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

204/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 21 مزدوجلمريجة16311Dمجاهد زهور

804/09/18إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفتيغزة المركز 21 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lم أفراو

106/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 38 مزدوجتادرت16296Mم البركة
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402/09/20إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجمشرع حمادي04581Dم المزاتي

104/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 مزدوجلمريجة16311Dم النبالي

404/09/18إقليم: بركانالخروبةإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 21 مزدوجمداغ20675Xم بدري

104/09/19إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 مزدوجراس القصر16240Bم برشان

704/09/18إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفبوراشد المركز 31 مزدوجتادرت16295Lم بن تاتو

116/09/93عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: جرسيفعمر بن الخطاب 146 أقدمية 16 سنةم بنسباع 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

302/09/20إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 مزدوجراس القصر16243Eم شربيل

102/09/20إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 مزدوجراس القصر16243Eم شعبان

1004/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 15 مزدوجراس القصر16240Bم عرعور

206/09/17إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 28 مزدوجبوغريبة04475Nم قجوط

104/09/19إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 14 إلتحاق بالزوجةم لكحل 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو

102/09/14إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفتادرت المركز 34 إلتحاق بالزوجةمين بنكانكا 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

904/09/19إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفبوراشد المركز 11 مزدوجصاكة22566Cمخفي م امين

106/09/17إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالنصر 28 نعممروة فرشوش 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

1213/03/17إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى 45 مزدوجبوغريبة04467Eمريم الشواف

104/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 11 إلتحاق بالزوجمريم الهرموش 16311Dمزدوجلمريجة

804/09/18إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفتيغزة المركز 21 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lمصطفى اكنبور
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ترتيب
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جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

104/09/19إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيف 14 مزدوجصاكة22566Cمعمري حمزة

726/01/17إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: جرسيفالمريجة المركز 45 مزدوجاغبال04487Bمفرط حسناء

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفسميو

المركز

804/09/19إقليم: جرسيف 14 مزدوجلمريجة16307Zمقبول حياة

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز

صاكة

206/09/17إقليم: جرسيف 38 مزدوجصاكة27556Bميلود حفاري

304/09/19إقليم: بركانالزرايبإقليم: جرسيفالخط المركز 24 مزدوجمداغ04501Sميمون رحموني

304/09/18إقليم: بركانابن حزمإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 28 مزدوجبوغريبة04464Bنجاة اسليماني

206/09/17إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفالتوميات 30 إلتحاق بالزوجنجاة المرابط 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

204/09/19إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفسميو 24 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lنزهة اسعيدي

م/م 3 مارس المركز- إقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز

مدرسة جماعاتية

504/09/19إقليم: جرادة 24 مزدوجمريجة04715Zنزهة بوطيبي

مجموعة مدارس أولد إقليم: جرسيفبني مقبل

منصور

202/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12495Fنصيرة شنوف

1002/09/20إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 مزدوجراس القصر16247Jنعيمة رشدي

1002/09/20إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 7 إلتحاق بالزوجنهاد العتروسي 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: جرسيفتسطفاشت المركز

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجنوال لكور 04371Aمزدوجأهل انكاد

226/01/17إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 35 مزدوجاغبال04487Bنور الدين امسجون

مجموعة مدارس بني إقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز

شيكر

1002/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجبني شيكر12388Pهاجر الدرقاوي

702/09/20إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 17 مزدوجكطيطر04642Vهاجر دحماني

104/09/18إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 31 مزدوجتادرت16303Vهنوش نعيمة
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105/09/11إقليم: بركانالبساتينإقليم: جرسيفعمر بن الخطاب 36 مزدوجلعثامنة04461Yهواري وفاء

601/01/17إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: جرسيفمعاد بن جبل 28 مزدوجمكرن10948Zوداد ايت الناجم

602/09/20إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 17 مزدوجبوغريبة04467Eوفاء داودي

م/م. محمود درويش - إقليم: جرسيفبن بطوطة

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
102/09/15 28 إلتحاق بالزوجوفاء عمراني 22614Eمزدوجايسلي

804/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 14 مزدوجلمريجة16311Dوهيبة سنساوي

1002/09/20إقليم: جرسيفبوحسان المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 مزدوجبركين16265Dياسين  برتال

802/09/20إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 مزدوجراس القصر16243Eياسين الحسني

202/09/20إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: جرسيفصانكال المركز 8 إلتحاق بالزوجيسرى حسيني 04456T العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: جرسيفالمظافرة المركز 24 إلتحاق بالزوجيمينة الكيحل 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

202/09/20إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجالصباب16253Rيوسف بوقريعة

104/09/19إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: جرسيفالخط المركز 10 إلتحاق بالزوجةيوسف عبد النبي 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

م/م كفايت الجماعاتية 

المركز

عمالة: وجدة - م. حمان الفطواكيإقليم: جرادة

أنكاد
102/09/10 49 إلتحاق بالزوج راشدي خديجة 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

101/01/17إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرادة 25 مزدوجلعوينات04720Eإطرو   مصطفى

مجموعة مدارس أولد إقليم: جرادةحي الزياني

حدو

902/09/14إقليم: الناضور 18 مزدوجرأس الماء )البلدية(12516Dأعشو جمال

مدرسة سيدي جابر 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - م. السمارةإقليم: جرادة

أنكاد
202/09/15 34 إلتحاق بالزوجإكرام جابري 04293R)مزدوجوجدة )البلدية

902/09/09إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: جرادةالنهضة 38 مزدوجبركان )البلدية(04426Kإلهام ماحي

م/م القاضي عياض - إقليم: جرادةالنجود

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
504/09/02 80 مزدوجالنعيمة )البلدية(04312Lأمنسو سمية
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804/09/19إقليم: جرادةاحمد الناصريإقليم: جرادةموسى بن نصير 12 إلتحاق بالزوجابتسام رحماني 04695C)مزدوجتويسيت )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

226/01/17إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرادة 30 مزدوجلعوينات04717Bاخريصي البشير

915/09/00إقليم: جرادةاحمد الناصريإقليم: جرادةالنهضة 100 مزدوجتويسيت )البلدية(04695Cاسماعيلي لخضر

عمالة: وجدة - م. م خير الدينإقليم: جرادةابن حزم

أنكاد
116/09/92 97 إلتحاق بالزوجةاسماعيلي م 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة تيولي 

الجماعاتية 1

505/09/07إقليم: بركانأبي العباس جراويإقليم: جرادة 34 مزدوجفزوان04519Lالدريسي م

م/م كفايت الجماعاتية إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز

المركز

204/09/18إقليم: جرادة 25 مزدوجكفايت04731Sالبسط رشيد

104/09/18إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 21 إلتحاق بالزوجالحياني نوعمة 04717Bمزدوجلعوينات

104/09/18إقليم: جرادةالسلمإقليم: جرادةم/م المل المركز 15 إلتحاق بالزوجالزهرة  مشيشي 04683P)مزدوججرادة )البلدية

715/09/00عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: جرادةابن سينا 76 مولي ادريس 03825Gالشايط بشرى

زرهون )البلدية(
مزدوج

م/م سيدي داود 

المركزية

1003/09/13إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: جرادة 35 مزدوجتيولي04746Hالصادق عثمان

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

م/م سيدي داود إقليم: جرادة

المركزية

604/09/18إقليم: جرادة 21 مزدوجبني مطهر04707Rالعوفي نوفل

م/م عبد الرحمان الداخل إقليم: جرادةم/م الفلح المركز

- المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
826/01/17 15 إلتحاق بالزوجالموغلي عزيزة 04336Mمزدوجابصارة

303/09/13إقليم: جرادةم/م تادواوت المركزإقليم: جرادةعبد الواحد المراكشي 44 مزدوجكنفودة04726Lالنكاز مجيد

عمالة: وجدة - مدرسة البستان 2إقليم: جرادةم/م الصمعي المركز

أنكاد
316/09/96 60 إلتحاق بالزوجةامين عطاف 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. سعد بن أبي وقاصإقليم: جرادةالوفاء

أنكاد
316/09/98 124 أقدمية 16 سنةبداوي سميرة 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة سيدي جابر 

الجماعاتية

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: جرادة

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
104/09/12 39 إلتحاق بالزوجبعقالي حياة 04371Aمزدوجأهل انكاد

226/01/17إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةم/م خالد بن الوليد 14 إلتحاق بالزوجةبلتاين أحمد 04685S)مزدوججرادة )البلدية
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مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

904/09/18إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: جرادة 21 مزدوجبني مطهر04703Lبلخيري م

عمالة: وجدة - مدرسة البستان 2إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشي

أنكاد
216/09/96 112 أقدمية 16 سنةبلمير يوسف 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

204/09/18إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 31 عين بني مطهر 04694Bبن خالد يونس

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - م. الخنساءإقليم: جرادةمفاحم المغرب 1

أنكاد
116/09/82 162 أقدمية 16 سنةبوخريس فاطنة 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: جرادةموسى بن نصير

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
1105/09/08 60 مزدوجبني خالد04327Cبوزيان خديجة

226/01/17إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: جرادةم/م خالد بن الوليد 25 مزدوجتنشرفي21016Tبوطريكي   لخضر

عمالة: وجدة - م/م 18 نونبر - المركزإقليم: جرادةم/م المل المركز

أنكاد
1106/09/00 58 مزدوجمستفركي04341Tجلل فرج

م/م كفايت الجماعاتية 

المركز

501/01/12إقليم: جرادةالوفاءإقليم: جرادة 43 مزدوججرادة )البلدية(18520Eحرشاوي بوبكر

م/م كفايت الجماعاتية 

المركز

116/09/96إقليم: جرادةابن سيناإقليم: جرادة 127 أقدمية 12 سنةحفيظ البسط 04682N)مزدوججرادة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

م/م كفايت الجماعاتية إقليم: جرادة

المركز

904/09/19إقليم: جرادة 24 مزدوجكفايت04731Sحفيظ العياشي

409/12/11إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: جرادةالوفاء 38 مزدوججرادة )البلدية(04686Tحمزاوي مصطفى

م/م سيدي داود 

المركزية

104/09/18إقليم: جرادةابن حزمإقليم: جرادة 35 مزدوجبني مطهر27159Vحموش سليمة

216/09/96إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 98 مزدوججرادة )البلدية(04688Vحموش م

202/09/15إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 27 مزدوجعين الحجر04576Yحنيفة   عباوي

116/09/97إقليم: جرادةمفاحم المغرب 1إقليم: جرادةالنبعاث 100 مزدوججرادة )البلدية(18989Pخزيبة مونية

م/م سيدي داود 

المركزية

104/09/18إقليم: جرادةابن سيناإقليم: جرادة 21 إلتحاق بالزوجرحماني خديجة 04682N)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة سيدي جابر إقليم: جرادةم/م البيدق

الجماعاتية

718/09/00إقليم: جرادة 73 مزدوجرأس عصفور04751Nرشيد   شاكر
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202/09/15إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 21 مزدوجلعوينات04718Cرشيد بزة

عمالة: وجدة - م. صلح الدين اليوبيإقليم: جرادةم/م اولد معمر المركز

أنكاد
104/09/12 44 إلتحاق بالزوجرشيدة بوعلوان 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

104/09/19إقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركزإقليم: جرادة 14 إلتحاق بالزوجزبيدة زياني 16230Rمزدوجمزكيتام

105/09/07إقليم: الحسيمةامكزنإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 28 مزدوجبني أحمد اموكزان06764Bزروال سمير

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

مدرسة تيولي إقليم: جرادة

الجماعاتية 1

1006/09/17إقليم: جرادة 28 مزدوجتيولي27287Jزروال نور الدين

عمالة: وجدة - مدرسة الضحىإقليم: جرادةالنبعاث

أنكاد
416/09/97 130 أقدمية 16 سنةزريوح  بشرى 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

104/09/18إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: جرادة 21 إلتحاق بالزوجزينب غشمي 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة المتنبي البتدائيةإقليم: جرادةالزهار

أصيل
102/09/15 34 بني مكادة 26571Fسارة الشهيب

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: وجدة - م. السمارةإقليم: جرادةالزهار

أنكاد
602/09/10 41 إلتحاق بالزوجساكنة ورقية 04293R)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي داود 

المركزية

104/09/18إقليم: جرادةالسلمإقليم: جرادة 23 إلتحاق بالزوجسالمي فوزية 04683P)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة تيولي إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليد

الجماعاتية 1

803/09/13إقليم: جرادة 31 مزدوجتيولي27287Jسعيد حريكا

عمالة: وجدة - مدرسة الوفاءإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز

أنكاد
1004/09/18 23 إلتحاق بالزوجسعيدي الزهرة 27576Y)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة ابن بطوطة 

الجماعاتية

عمالة: وجدة - م. ادريس الشرايبيإقليم: جرادة

أنكاد
1002/09/14 30 إلتحاق بالزوجسميرة الحمداوي 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

101/01/10إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 69 مزدوجكنفودة04723Hشاكر العيد

مدرسة ابن بطوطة إقليم: جرادةالنهضة

الجماعاتية

602/09/15إقليم: جرادة 21 إلتحاق بالزوجةصلح الدين شافيقي 26556Pمزدوجكنفودة

عمالة: وجدة - م. عبد المومنإقليم: جرادةاحمد الناصري

أنكاد
904/09/18 10 إلتحاق بالزوجةطيبي زكرياء 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

م/م سيدي داود إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز

المركزية

806/09/17إقليم: جرادة 18 مزدوجبني مطهر04707Rعاشور قوطيط
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عمالة: وجدة - مدرسة البستان 2إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركز

أنكاد
316/09/93 58 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز مختاري 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي داود 

المركزية

مدرسة الياسمين إقليم: جرادة

البتدائية

504/09/18إقليم: جرسيف 11 إلتحاق بالزوجعبد اللوي غزلن 16294Kمزدوجتادرت

عمالة: وجدة - مدرسة الوفاءإقليم: جرادةاحمد الناصري

أنكاد
1003/09/13 28 إلتحاق بالزوجةعبد النور أسمار 27576Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. الملإقليم: جرادةالزهار

أنكاد
506/09/00 57 إلتحاق بالزوجعبو مليكة 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

604/09/18إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 16 مزدوجأولد غزييل04714Yعدنان صالحي

م/م سيدي داود إقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان

المركزية

104/09/19إقليم: جرادة 14 مزدوجبني مطهر04707Rعزيز الربعي

206/09/01إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 117 أقدمية 12 سنةعلي حديني 04688V)مزدوججرادة )البلدية

804/09/18إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 21 مزدوجلعوينات04718Cغزالي فتيحة

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

104/09/19إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: جرادة 15 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوخريص 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

1002/09/15إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرادة 27 مزدوجلعوينات04717Bفتيحة   موسي

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

م/م 3 مارس المركز- إقليم: جرادة

مدرسة جماعاتية

704/09/19إقليم: جرادة 14 مزدوجمريجة04715Zكوثر بودود

106/09/17إقليم: جرادةمفاحم المغرب 1إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليد 16 إلتحاق بالزوجلطيفة موساوي 18989P)مزدوججرادة )البلدية

704/09/19إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 9 مزدوجتيولي04746Hم اوسار

م/م كفايت الجماعاتية 

المركز

1106/09/17إقليم: بركانبني عطيةإقليم: جرادة 28 مزدوجبوغريبة20270Gم اومشني

مدرسة تيولي 

الجماعاتية 1

104/09/02إقليم: جرادةم/م تادواوت المركزإقليم: جرادة 41 مزدوجكنفودة04726Lم بنقدور

504/09/18إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: جرادةابن حزم 14 مزدوجتافوغالت04557Cم لس

عمالة: وجدة - م/م بني وكيل - المركزإقليم: جرادةم/م اولد معمر المركز

أنكاد
116/09/96 58 إلتحاق بالزوجةمراد بوكع 04373Cمزدوجايسلي
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109/12/11إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 73 مزدوجكنفودة04723Hمقدمي م

عمالة: وجدة - م. سعد بن أبي وقاصإقليم: جرادةانوال

أنكاد
516/09/88 132 أقدمية 16 سنةناصري نور الدين 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

101/01/10إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 59 مزدوجكنفودة04723Hيحيى بزة

عمالة: وجدة - م. أحمد الشرقاويإقليم: جرادةعبد الواحد المراكشي

أنكاد
616/09/99 127 إلتحاق بالزوجيماني نجية 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرادةالنور

عين الزهراء

902/09/20إقليم: الدريوش 6 نعممراد بوشال 26285Vالمازيغيةعين الزهرة

مجموعة مدارس أولد 

حدو

عمالة: وجدة - م. ياسر عرفاتإقليم: الناضور

أنكاد
605/09/11 52 إلتحاق بالزوج حنان حيدا 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

مجموعة مدارس تانوت إقليم: الناضور

الرمان

102/09/20إقليم: الناضور 7 ROUCHDI ADIL12414Tمزدوجبني سيدال الجبل

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الناضور

بن نافع

404/09/19إقليم: الناضور 21 مزدوجالعروي )البلدية(12305Zأحلم  الوغميري

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضور

أقوضاض

704/09/19إقليم: الناضور 8 بني وكيل اولد 12460Tأحلم الواشي

امحاند
مزدوج

101/01/10إقليم: جرادةم/م تادواوت المركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة 59 مزدوجكنفودة04726Lأحمد الزويتي

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

البكري

106/09/17إقليم: الناضور 28 مزدوجبني انصار )البلدية(12301Vأسماء الناصر

المدرسة البتدائية 

سيدي م بن عبد ا

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الشريعة

726/01/17إقليم: الناضور 40 مزدوجالناضور )البلدية(12274Rأصبان      اسماء

904/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية أحدإقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح 21 مزدوجازغنغان )البلدية(25558Eأعزا وليد

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

مجموعة مدارس تانوت إقليم: الناضور

الرمان

502/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني سيدال الجبل12414Tإكرام أزدوفال

المدرسة البتدائية أولد 

البوريمي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي عثمان

104/09/02إقليم: الناضور 78 مزدوجزايو )البلدية(21546Uإكرام موح

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

المؤمن

204/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجبني انصار )البلدية(12300Uإكري  مريم

مجموعة مدارس 

إبركانن

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12495Fإلياس حرود
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م/م سيدي بولنوار - إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
304/09/18 21 إلتحاق بالزوجأمال الجابري 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

مجموعة مدارس 

بويخباش

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضور

علي الشريف

104/09/18إقليم: الناضور 16 مزدوجاركمان12477Lآمال غربال

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

602/09/20إقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجأمال لحشايشي 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة

حدو

901/01/17إقليم: الناضور 20 مزدوجرأس الماء )البلدية(12516Dأمين جابري

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

704/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجبوعرك12375Aأنس حيلوى

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

تيزطوطين

302/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجتزطوطين18769Aأهيرا م

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي م بن عبد ا

202/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12326Xأوراغ دنيا

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

101/01/12إقليم: الناضور 28 مزدوجأولد ستوت12495Fأوراغ سميرة

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

مجموعة مدارس قرية إقليم: الناضور

أركمان

202/09/20إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجإيمان زريوحي 12470Dمزدوجاركمان

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

909/12/11إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: الناضور 70 مزدوجالسعيدية )البلدية(25809Cاالهللي وفاء

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة

م

904/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجازغنغان )البلدية(12342Pابتسام  شملل

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي احمد عبد السلم

206/09/17إقليم: الناضور 18 مزدوجازغنغان )البلدية(12733Pاتباتيت  فتيحة

مجموعة مدارس 

إبركانن

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضور

الثاني

104/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجأولد ستوت12492Cاحمد حداوي

المدرسة البتدائية إبن 

كثير

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

102/09/10إقليم: الناضور 72 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nارحيمي اعتماد

المدرسة البتدائية 

سيدي احمد عبد السلم

المدرسة البتدائية لعري إقليم: الناضور

الشيخ

404/09/19إقليم: الناضور 12 إلتحاق بالزوجارحيمي عواطف 12272N)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية 

الشريعة

عمالة: الصخيرات اولد سلمةإقليم: الناضور

 - تمارة
201/01/17 32 مزدوجعين عتيق )البلدية(01345Lاسماء  جبير
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

سيدي عثمان

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الخالق الطريس

205/09/11إقليم: الناضور 38 مزدوجزايو )البلدية(12318Nاسماء نكاز

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الحرشة

104/09/02إقليم: الناضور 123 أقدمية 12 سنةاشرف سميرة 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

الحرشة

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

304/09/12إقليم: الناضور 29 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nاعيويو م

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الناضور

بن نافع

204/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالعروي )البلدية(12305Zافرحسان سكينة

مجموعة مدارس 

إبركانن

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضور

الثاني

104/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجأولد ستوت12492Cاقداحي ياسين

مجموعة مدارس 

لحويسية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

104/09/19إقليم: الناضور 11 مزدوجالعروي )البلدية(12311Fاكرام ازعوم

106/09/00إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الم 93 إلتحاق بالزوجاكرام مرجان 12354Cمزدوجايحدادن

مجموعة مدارس 

إيموساتن

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الفوارس

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12506Tالبيض اسمهان

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

مجموعة مدارس جمال إقليم: الناضور

الدين الفغاني

702/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rالباعوشي حسن

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي عثمان

203/09/13إقليم: الناضور 36 مزدوجزايو )البلدية(21546Uالبدوي سمية

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

بوعرك

304/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجبوعرك12369Uالبقالي ياسين

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

المدرسة البتدائية عمر إقليم: الناضور

بن الخطاب

127/09/04إقليم: الناضور 104 أقدمية 12 سنةالبوعيادي حياة 12281Y)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

لحويسية

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الناضور

بن نافع

101/01/17إقليم: الناضور 22 إلتحاق بالزوجةالبوعيادي ميمون 12305Z)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

ادريس الول

102/09/14إقليم: الناضور 28 مزدوجالناضور )البلدية(26990Kالجللي حجوبي

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الحسن اليوسي

116/09/93إقليم: الناضور 179 أقدمية 16 سنةالحسن طاهري 12317M)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

204/09/19إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المإقليم: الناضور 24 مزدوجازغنغان )البلدية(12295Nالحمداوي م
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة

بلفريج

104/09/19إقليم: الناضور 14 إلتحاق بالزوجالحموتي إيمان 21547V)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس 

بويخباش

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضور

باجة

604/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالناضور )البلدية(12289Gالدائز حياة

مجموعة مدارس 

البركانيين

604/09/18إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضور 31 مزدوجلعثامنة22718Tالداودي عبد القادر

مجموعة مدارس 

إيموساتن

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضور

الثاني

502/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12492Cالرحوتي م

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الخندق

304/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجايحدادن12320Rالركيك بدر الدين

المدرسة البتدائية 

سيدي عثمان

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الكريم الخطابي

301/01/10إقليم: الناضور 50 مزدوجزايو )البلدية(12312Gالزعيمي فاطمة

مجموعة مدارس إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع

تيزطوطين

102/09/14إقليم: الناضور 34 مزدوجتزطوطين18769Aالسعيدي مصطفى

مجموعة مدارس المام 

الطبري

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

1002/09/15إقليم: الناضور 21 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nالشليوي يحيى

مجموعة مدارس 

القاضي عياض

المدرسة البتدائية ام إقليم: الناضور

المؤمنين

116/09/96إقليم: الناضور 169 أقدمية 16 سنةالطالب المعروفي 12297R)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

304/09/12إقليم: الناضور 48 مزدوجالناضور )البلدية(12287Eالطلحاوي كوثر

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

المدرسة البتدائية لعري إقليم: الناضور

الشيخ

104/09/18إقليم: الناضور 23 إلتحاق بالزوجالعرقوبي وديعة 12272N)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

باجة

المدرسة البتدائيةى إقليم: الناضور

موحى أوحمو الزياني

201/05/97عمالة: فاس 128 أقدمية 16 سنةالعشبي زبيدة 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

م

404/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجازغنغان )البلدية(12342Pالعللي  فضيلة

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

مقر الطلبة المغاربة إقليم: الناضور

المسلمين

116/09/94إقليم: الناضور 169 أقدمية 16 سنةالعياشي لعيوني 12302W)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس بني 

سيدال

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

302/09/14إقليم: الناضور 37 مزدوجبوعرك12375Aالغادي خديجة

المدرسة البتدائية عبد 

المؤمن

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضور

حزم

201/05/97إقليم: الناضور 138 أقدمية 16 سنةالفونتي م 12285C)مزدوجالناضور )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

سيدي عثمان

309/12/11إقليم: بركانتكرورينإقليم: الناضور 36 مزدوجبركان )البلدية(04524Sالقاح لمياء

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الناضور

بن نافع

404/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالعروي )البلدية(12305Zالقباب شيماء

المدرسة البتدائية إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

سيدي م بن عبد ا

604/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجبني انصار )البلدية(12326Xالقشاطي عائشة

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضور 21 إلتحاق بالزوجالكشوتي كوثر 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الحرشة

104/09/18إقليم: الناضور 16 مزدوجبوعرك22732Hالمركعي اسماعيل

المدرسة البتدائية عبد 

الخالق الطريس

106/09/01إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الملإقليم: الناضور 96 مزدوجزايو )البلدية(12314Jالمكي رجاء

504/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية أحدإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 21 مزدوجازغنغان )البلدية(25558Eالموساوي م

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

المالك السعدي

104/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالناضور )البلدية(27571Tالهام أشملل

المدرسة البتدائية ام 

المؤمنين

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

بويزازارن

202/09/10إقليم: الناضور 52 إلتحاق بالزوجالهام السهب 27269Pمزدوجايحدادن

مجموعة مدارس 

الدويرية

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الجزيرة

302/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12378Dالهام علي

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الغزالي

802/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12432Mالهردة سلمى

مجموعة مدارس 

المهدي بن تومرت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

302/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12365Pاليرتاوي هناء

704/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 21 مزدوجبني بويفرور12351Zانجادي أيوب

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

مولي بغداد

102/09/10إقليم: الناضور 69 مزدوجبني انصار )البلدية(12299Tاوعاس نسرين

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الغزالي

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12432Mاوعسى عزيز

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

مولي بغداد

116/09/98إقليم: الناضور 31 مزدوجبني انصار )البلدية(12299Tاولحسن م
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

المؤمن

104/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجبني انصار )البلدية(12300Uايمان بوهارو

المدرسة البتدائية 

سيدي عثمان

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الخالق الطريس

104/09/12إقليم: الناضور 38 مزدوجزايو )البلدية(12318Nبترفاس مريم

مجموعة مدارس عمرو إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح

بن العاص

102/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجايعزانن12379Eبري بشرى

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

عمالة: وجدة - م. الفتحإقليم: الناضور

أنكاد
216/09/96 177 أقدمية 16 سنةبلقاسم حلوي 04256A)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

حدو

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: الناضور

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
203/09/13 20 إلتحاق بالزوجةبلماحي عدنان 04371Aمزدوجأهل انكاد

مجموعة مدارس 

المهدي بن تومرت

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي م بن عبد ا

902/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12326Xبن زعزوع غزلن

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

مجموعة مدارس جمال إقليم: الناضور

الدين الفغاني

702/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rبنشلل شيماء

مجموعة مدارس 

الرازي

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الجزيرة

902/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12378Dبنطاهر سمية

المدرسة البتدائية 

مولي بغداد

1106/09/00إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: الناضور 107 إلتحاق بالزوجبنعشير وصال 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا 12 إلتحاق بالزوجبنعلي جهاد 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

مجموعة مدارس جمال إقليم: الناضور

الدين الفغاني

1002/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rبنقدور ابراهيم

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

104/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجأولد ستوت12495Fبهمو حسناء

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

402/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12495Fبوعبيد حسن

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

المنصور الذهبي

202/09/10عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجبوقطب ايمان 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي م بن عبد ا

102/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجبني انصار )البلدية(12326Xبويشومة حياة

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضور

أقوضاض

402/09/20إقليم: الناضور 7 بني وكيل اولد 12460Tتبريتي جهاد

امحاند
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

عمالة: وجدة - م.عبدا إبراهيمإقليم: الناضور

أنكاد
106/09/00 139 أقدمية 16 سنةثورية هكو 24690L)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

صلح الدين اليوبي

101/01/17إقليم: الناضور 35 مزدوجزايو )البلدية(12315Kجمال الفقيهي

مجموعة مدارس 

بوعرك

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

تجزئة العمران

116/09/93إقليم: الناضور 169 أقدمية 16 سنةجميل شعبان 25186A)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس 

إبركانن

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضور

البيضاء

204/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجأولد ستوت12502Nجهاد عواج

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

504/09/18إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: الناضور 31 مزدوجتيولي04746Hحدو فاطمة الزهراء

مجموعة مدارس 

تاوريرت

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي ام

304/09/18إقليم: الناضور 31 مزدوجبني انصار )البلدية(12303Xحسام فهري

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

المدرسة البتدائية 11 إقليم: الناضور

يناير

116/09/98إقليم: الناضور 139 أقدمية 16 سنةحسناء جعطيط 12337J)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

الدويرية

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

المهدي بن تومرت

902/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني شيكر12406Jحسناء معمري

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

106/09/17إقليم: الناضور 29 إلتحاق بالزوجحفصة الزاوي 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

مولي بغداد

704/09/18إقليم: الناضور 31 مزدوجبني انصار )البلدية(12299Tحفيظة أفمير

مجموعة مدارس بني 

سيدال

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الحرشة

402/09/20إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجحفيظة أولمكي 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

اعواذن

204/09/02إقليم: الناضور 133 أقدمية 12 سنةحكيم والشيخ 12293L)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

فاطمة الفهرية

102/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجالعروي )البلدية(27546Rحليمة المرشوحي

مجموعة مدارس بني 

سيدال

202/09/10إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمالإقليم: الناضور 49 مزدوجازغنغان )البلدية(12345Tحنان الدوح

المدرسة الجماعاتية 

أولد داود

102/09/20إقليم: بركانتزاغينإقليم: الناضور 17 مزدوجزكزل04530Yحنان حي

مجموعة مدارس أولد 

حدو

601/01/12إقليم: بركانالسلمإقليم: الناضور 38 مزدوجبركان )البلدية(18429Fحنان قدوري
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضور

زيدون

104/09/18إقليم: الناضور 22 مزدوجالعروي )البلدية(12308Cحياة المرابط

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

102/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورةإقليم: الناضور 7 مزدوجايعزانن12383Jخالد امقران

المدرسة البتدائية 

سيدي عثمان

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

صلح الدين اليوبي

101/01/17إقليم: الناضور 30 مزدوجزايو )البلدية(12315Kخديجة حجوط

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

126/01/17إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: الناضور 45 مزدوججرادة )البلدية(04686Tخديجة فازي

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد 2

102/09/15إقليم: الناضور 38 مزدوجالعروي )البلدية(27169Fخلود تربي

مجموعة مدارس 

الدويرية

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الغزالي

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12432Mخلود فكيكس

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

302/09/20إقليم: بركانأحدإقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجخليدة خلوفي 04551Wمزدوجسيدي بوهرية

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الشريف الدريسي

103/09/13إقليم: الناضور 69 مزدوجبني انصار )البلدية(12347Vخيرة اشهبار

602/09/15إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 37 مزدوجاغبال04483Xدحماني هناء

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

202/09/20إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: الناضور 17 مزدوجتنشرفي04608Hدنيا طهريين

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي م بن عبد ا

104/09/19إقليم: الناضور 9 مزدوجبني انصار )البلدية(12326Xدواي حفيظة

مجموعة مدارس 

البركانيين

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

حدو

101/01/17إقليم: الناضور 18 مزدوجرأس الماء )البلدية(12516Dرامي عبد العالي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدر

بطوطة

104/09/12إقليم: الناضور 30 مزدوجالعروي )البلدية(12306Aراندة أعراب

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

104/09/12إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الملإقليم: الناضور 73 مزدوجزايو )البلدية(12314Jرجاء بوزكلوي

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

يوسف بن تاشفين

407/09/04إقليم: الناضور 111 إلتحاق بالزوجرجاء صبور 12323U)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس 

الرازي

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الحرشة

602/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك22732Hرزين يسرا

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

صلح الدين اليوبي

604/09/18إقليم: الناضور 26 مزدوجزايو )البلدية(12315Kرشيد اوغرضى
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 18 مزدوجبني بويفرور12351Zرشيد رزوقي

مجموعة مدارس 

إيموساتن

مجموعة مدارس بني إقليم: الناضور

سيدال

402/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني سيدال الجبل12410Nرشيد طاهري

مجموعة مدارس مولي 

م

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الحيانن

104/09/12إقليم: الناضور 40 مزدوجبني سيدال لوطا12419Yرضوان عزيوي

المدرسة البتدائية 

تاوريرت بوستة

102/09/15إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: الناضور 28 مزدوجتيولي04746Hرضى  القرطيط

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب

الغزالي

702/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني انصار )البلدية(12432Mرميساء بولكدور

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

فاطمة الفهرية

203/09/13إقليم: الناضور 28 مزدوجالعروي )البلدية(27546Rزهير  حمامي

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

205/09/03إقليم: تاوريرتالنخيلإقليم: الناضور 129 أقدمية 12 سنةزيدان فريد 04457U العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس بني 

شيكر

عمالة: وجدة - م. جمال الدين الفغانيإقليم: الناضور

أنكاد
106/09/00 145 أقدمية 16 سنةزينب محمودي 04281C)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي احمد عبد السلم

1004/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجازغنغان )البلدية(12733Pسارة بنيحي

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

المدني

706/09/17إقليم: الناضور 38 مزدوجالناضور )البلدية(24973Uسارة بوثاقرينت

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة: وجدة - م. أحمد بوكماخإقليم: الناضور

أنكاد
117/09/90 148 أقدمية 16 سنةسعاد الشواف 24392M)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

وازاج

204/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالعروي )البلدية(20625Tسعلي فوزية

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

عمالة: وجدة - م. آمنة برحيليإقليم: الناضور

أنكاد
116/09/96 155 أقدمية 16 سنةسعيد الجللي 04309H)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس بني 

شيكر

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضور

البوريمي

201/01/17إقليم: الناضور 18 مزدوجزايو )البلدية(12508Vسعيد شعيبي

مجموعة مدارس قرية إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة

أركمان

101/01/17إقليم: الناضور 35 مزدوجاركمان12470Dسفيان شنوفي

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

504/09/12إقليم: الناضور 24 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nسكينة العوام
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

اعواذن

104/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالناضور )البلدية(12293Lسكينة حمداوي

مجموعة مدارس المام 

الطبري

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

يوسف بن تاشفين

502/09/10إقليم: الناضور 69 إلتحاق بالزوجسلوى الغلمي 12323U)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس بني 

سيدال

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

مرتشيكا

202/09/20إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجسمية حمدي 25185Z)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

الحرشة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

104/09/18إقليم: الناضور 15 مزدوجبوعرك12365Pسمير لعري

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضور

أقوضاض

802/09/20إقليم: الناضور 7 بني وكيل اولد 12460Tسميرة بونو

امحاند
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضور

زيدون

102/09/20إقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجسميرة سالمي 12308C)مزدوجالعروي )البلدية

مقر الطلبة المغاربة 

المسلمين

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

لعراصي 1

116/09/98إقليم: الناضور 126 أقدمية 16 سنةسناء الغافقي 12290H)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

فاطمة الفهرية

105/09/11إقليم: الناضور 46 مزدوجالعروي )البلدية(27546Rسناء برطال

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

صلح الدين اليوبي

102/09/15إقليم: الناضور 42 مزدوجزايو )البلدية(12315Kسناء سرخينتو

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضور

مكوار

102/09/09إقليم: الناضور 88 إلتحاق بالزوجسهام الوعليتي 21548W)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

بطوطة

عمالة: وجدة - م. ادريس الشرايبيإقليم: الناضور

أنكاد
1002/09/15 25 إلتحاق بالزوجسهام برحاب 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

الصفصاف

105/09/08إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: الناضور 77 سيدي سليمان - 04440Aسهام بوعزة

الشراعة )البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

أولد داود

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي عثمان

104/09/18إقليم: الناضور 31 مزدوجزايو )البلدية(21546Uسورية العزاوي

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الناضور

بن نافع

204/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالعروي )البلدية(12305Zشمللي سليمة

مجموعة مدارس 

إيموساتن

902/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: الناضور 7 مزدوجاركمان12472Fشهيد منير

مجموعة مدارس أولد 

منصور

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

504/09/19إقليم: الناضور 9 مزدوجالعروي )البلدية(12311Fشيحي عبد المتين
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

104/09/19إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: الناضور 11 إلتحاق بالزوجشيماء الحسيني 12309D)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

104/09/12إقليم: الناضور 44 مزدوجالناضور )البلدية(12287Eشيماء لمقدمي

المدرسة البتدائية 

بويزازارن

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

126/01/17إقليم: الناضور 30 مزدوجالناضور )البلدية(12287Eصباح نايت موحى

مجموعة مدارس 

البركانيين

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: الناضور

بن نافع

204/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالعروي )البلدية(12305Zصبرين بلعاتي

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

مجموعة مدارس قاسم إقليم: الناضور

الزهير

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12496Gصلو نجيم

المدرسة البتدائية أحمد 

بلفريج

عمالة: وجدة - م. حسان بن ثابتإقليم: الناضور

أنكاد
1002/09/20 8 إلتحاق بالزوجصليحة المضرب 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

1104/09/18إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 15 مزدوجشويحية04514Fطارق العلوي

مجموعة مدارس إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة

بوعرك

104/09/18إقليم: الناضور 19 إلتحاق بالزوجظريفة  العبوسي 12369Uمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

502/09/10إقليم: الناضور 24 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nعبد الله ضرضوري

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

فاطمة الفهرية

103/09/13إقليم: الناضور 24 مزدوجالعروي )البلدية(27546Rعبد الحكيم بوليع

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الفوارس

106/09/17إقليم: الناضور 15 مزدوجأولد ستوت12506Tعبد الرحمان شديد

المدرسة البتدائية حي 

الفتح

عمالة: وجدة - م.عبدا إبراهيمإقليم: الناضور

أنكاد
116/09/96 130 أقدمية 16 سنةعبد الكريم الفرحاني 24690L)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية 

سيدي م بن عبد ا

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي موسى

102/09/14إقليم: الناضور 28 مزدوجبني انصار )البلدية(12349Xعبد النور الرايس

مجموعة مدارس اولد 

شعيب 2

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضور

البيضاء

402/09/14إقليم: الناضور 18 مزدوجأولد ستوت12502Nعبد الواحد با يس

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي عثمان

703/09/13إقليم: الناضور 31 مزدوجزايو )البلدية(21546Uعراس امال

مجموعة مدارس أولد 

حدو

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

المختار السوسي

102/09/10إقليم: الناضور 43 مزدوجرأس الماء )البلدية(12521Jعرجون عائشة
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

إبركانن

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضور

الثاني

104/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجأولد ستوت12492Cعز الدين شوضنة

مجموعة مدارس 

الدويرية

1004/09/18إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضور 28 مزدوجلعثامنة22718Tعزاوي لطيفة

المدرسة البتدائية 

الشريف م امزيان

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

تاوريرت بوستة

203/09/13إقليم: الناضور 41 إلتحاق بالزوجعزيزة عزفي 12364N)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس 

تاوريرت

عمالة: وجدة - مدرسة البستان 2إقليم: الناضور

أنكاد
416/09/97 91 إلتحاق بالزوجةعصام الكوراري 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

المهدي بن تومرت

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضور

علي الشريف

502/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجاركمان12477Lعضمي سناء

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

209/12/11إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الناضور 70 مزدوجالسعيدية )البلدية(04433Tعطار سعاد

المدرسة البتدائية 

سيدي موسى

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

المؤمن

102/09/10إقليم: الناضور 24 مزدوجبني انصار )البلدية(12300Uعماري العزيزة

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

107/09/05إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المإقليم: الناضور 44 إلتحاق بالزوجعمري حسنى 12295N)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

منصور

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الحرشة

104/09/18إقليم: الناضور 15 إلتحاق بالزوجعمري مريم 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

المهدي بن تومرت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

302/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12365Pعيساوي إلهام

مجموعة مدارس 

تاوريرت

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

المهدي بن تومرت

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني شيكر12406Jعيسى أمغار

المدرسة البتدائية إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة

البحتري

505/09/07إقليم: الناضور 83 مزدوجالناضور )البلدية(12340Mغماري نعمة

المدرسة البتدائية 

سيدي ام

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي م بن عبد ا

106/09/17إقليم: الناضور 28 مزدوجبني انصار )البلدية(12326Xغنام فتيحة

المدرسة البتدائية إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمال

المطار

106/09/01إقليم: الناضور 133 إلتحاق بالزوجغودان لبنى 25182W)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا

شعيب 2

516/09/97إقليم: الناضور 133 أقدمية 16 سنةفؤاد الورياشي 12366R)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

عمالة: وجدة - م. حسان بن ثابتإقليم: الناضور

أنكاد
1104/09/18 21 إلتحاق بالزوجفاتن صادقي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس بني 

سيدال

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

202/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12365Pفاطمة البنتلي

مجموعة مدارس 

الفوارس

عمالة: وجدة - م. جمال الدين الفغانيإقليم: الناضور

أنكاد
104/09/18 23 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الشدلوي 04281C)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/02إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع 16 مزدوجزمامرة )البلدية(08098Bفاطمة المسكين

المدرسة البتدائية 

يوسف بن تاشفين

201/01/10إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: الناضور 50 مزدوجبركان )البلدية(20674Wفاطمة برحو

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب  1

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضور

أقوضاض

104/09/19إقليم: الناضور 12 إلتحاق بالزوجفاطمة بريك 12460T بني وكيل اولد

امحاند
مزدوج

المدرسة البتدائية 

سيدي م بن عبد ا

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

103/09/13إقليم: الناضور 48 إلتحاق بالزوجفاطمة موزارور 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

أولد داود

402/09/20إقليم: بركانملويةإقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجفاطمة مير 04425J)مزدوجبركان )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

عمالة: وجدة - م أنوالإقليم: الناضور

أنكاد
216/09/99 103 إلتحاق بالزوجفاظمة صغير 04311K)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

602/09/15إقليم: بركانالنتصارإقليم: الناضور 38 مزدوجلعثامنة04459Wفتيحة مجيدي

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

ادريس الول

304/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالناضور )البلدية(26990Kفدوى بوجدايني

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

106/09/00إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: الناضور 111 إلتحاق بالزوجةفريد خالد 27249T)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس 

الجزيرة

701/01/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: الناضور 21 مزدوجتاسيفت06303Aقندروش حنان

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة

الطبري

904/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجبوعرك12375Aكربيلة رقية

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

فاطمة الفهرية

102/09/14إقليم: الناضور 28 مزدوجالعروي )البلدية(27546Rكريمة العرقوبي

مجموعة مدارس 

القاضي عياض

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

القدس

116/09/98إقليم: الناضور 97 مزدوجازغنغان )البلدية(12319Pكريمة القضاوي

مجموعة مدارس 

المهدي بن تومرت

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي ام

704/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجبني انصار )البلدية(12303Xكسرى كوثر
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

701/01/10إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: الناضور 69 مزدوجبركان )البلدية(04412Vكوثر تلمساني

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

مجموعة مدارس أبو إقليم: الناضور

القاسم الشابي

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجبني سيدال الجبل12416Vكوثر توتوح

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

صلح الدين اليوبي

204/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجزايو )البلدية(12315Kلبنى القلوبي

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضور

الثاني

402/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12492Cلحسيني أسماء

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

عمالة: وجدة - م. لل مريمإقليم: الناضور

أنكاد
116/09/93 211 أقدمية 16 سنةلشهب يوسف 04249T)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

الرازي

104/09/12إقليم: النواصرم. مطار النواصرإقليم: الناضور 49 إلتحاق بالزوجلطرش الكاملة 18169Y)مزدوجالنواصر )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح

سيدي ام

601/01/17إقليم: الناضور 12 مزدوجبني انصار )البلدية(12303Xلطيفة الرحماني

مجموعة مدارس أولد 

منصور

عمالة: وجدة - م. ابن عذاريإقليم: الناضور

أنكاد
104/09/12 38 إلتحاق بالزوجلقاح أسماء 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية 

الشريعة

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

بويزازارن

103/09/13إقليم: الناضور 28 إلتحاق بالزوجلمريني الوهابي دنيا 27269Pمزدوجايحدادن

مجموعة مدارس 

إيموساتن

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضور

بويلغمان

304/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجالعروي )البلدية(12310Eلوكيلي سكينة

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

304/09/19إقليم: بركانالخروبةإقليم: الناضور 24 مزدوجمداغ20675Xليلى بنقدور

202/09/20إقليم: بركانالمام عليإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 9 إلتحاق بالزوجليلى عيساوي 04417A)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس 

إيموساتن

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضور

أقوضاض

202/09/20إقليم: الناضور 7 بني وكيل اولد 12460Tمازوزي م

امحاند
مزدوج

مجموعة مدارس 

إبركانن

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضور

الثاني

102/09/20إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12492Cمحسن زمهوط

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة

بوعطية

202/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجبوعرك12371Wم العهد

مجموعة مدارس 

تاوريرت

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية أحدإقليم: الناضور 21 مزدوجازغنغان )البلدية(25558Eم الورياشي

المدرسة البتدائية 

صلح الدين اليوبي

503/09/13إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الناضور 34 مزدوجزكزل26963Gم بنعمر
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية أولد 

البوريمي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الكريم الخطابي

416/09/98إقليم: الناضور 125 أقدمية 12 سنةم بوترفاس 12312G)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

منصور

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

104/09/12إقليم: الناضور 50 مزدوجبوعرك12375Aم بولعيون

المدرسة البتدائية أولد 

البوريمي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي عثمان

106/09/01إقليم: الناضور 80 مزدوجزايو )البلدية(21546Uم رياض

المدرسة البتدائية سعد 

بن ابي وقاس

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضور

علي الشريف

906/09/17إقليم: الناضور 12 مزدوجاركمان12477Lم مومني

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

604/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجالعروي )البلدية(12311Fمحيت كريمة

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضور

أقوضاض

102/09/20إقليم: الناضور 7 بني وكيل اولد 12460Tمخلوف اسماعيل

امحاند
مزدوج

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الشريف م امزيان

102/09/15إقليم: الناضور 18 مزدوجالعروي )البلدية(12304Yمخلوفي عبدالمنعم

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

لحويسية

102/09/20إقليم: الناضور 7 بني وكيل اولد 12463Wمراد كموط

امحاند
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

أولد داود

عمالة: وجدة - م. عبد المومنإقليم: الناضور

أنكاد
906/09/17 18 إلتحاق بالزوجمرزاق ايمان 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

مجموعة مدارس بني 

سيدال

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

البحتري

602/09/20إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجمروى خيبش 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

الحيانن

المدرسة البتدائية سعد إقليم: الناضور

بن ابي وقاس

202/09/20إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجمرية العثماني 12325W)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الم

بوطيب 2

104/09/19إقليم: الناضور 13 إلتحاق بالزوجمريم المكرود 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية 

الميناء

عمالة: وجدة - م/م أولد عياد - المركزإقليم: الناضور

أنكاد
809/12/11 44 إلتحاق بالزوجمزاري جميلة 04354Gمزدوجأهل انكاد

104/09/18إقليم: بركانتزاغينإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 21 مزدوجزكزل04530Yمزوري سفيان

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضور

بلفريج

303/09/13إقليم: الناضور 51 مزدوجازغنغان )البلدية(21547Vمزوزي ايمان

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب  1

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الشريف م امزيان

504/09/19إقليم: الناضور 12 مزدوجالعروي )البلدية(12304Yمزياني خالد
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس المام 

الطبري

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

تجزئة العمران

116/09/94إقليم: الناضور 181 أقدمية 16 سنةمصطفي القضاوي 25186A)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية 

مولي بغداد

عمالة: وجدة - م. النسيمإقليم: الناضور

أنكاد
1004/09/02 102 إلتحاق بالزوجملحاوي فوزية 18469Z)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

م/م القاضي عياض - إقليم: الناضور

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
202/09/20 7 إلتحاق بالزوجمنار استيتل 04312L)مزدوجالنعيمة )البلدية

مجموعة مدارس 

الصفصاف

602/09/20إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: الناضور 17 مزدوجبوغريبة04477Rمهلة سهام

المدرسة البتدائية إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقاد

فاطمة الفهرية

101/01/10إقليم: الناضور 44 مزدوجالعروي )البلدية(27546Rميمون الخروبي

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

عمالة: وجدة - مدرسة الوفاءإقليم: الناضور

أنكاد
703/09/13 44 إلتحاق بالزوجميموني سامية 27576Y)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع

البحتري

116/09/98إقليم: الناضور 64 مزدوجالناضور )البلدية(12340Mميموني سميرة

المدرسة البتدائية 

اعواذن

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضور

باجة

105/09/11إقليم: الناضور 42 مزدوجالناضور )البلدية(12289Gنادية التجاري

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

304/09/12إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الناضور 52 مزدوجالسعيدية )البلدية(04433Tنادية المدكون

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

107/09/05إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الناضور 48 مزدوجالسعيدية )البلدية(04433Tناصري لطيفة

المدرسة البتدائية 

البكري

عمالة: وجدة - مدرسة الوفاءإقليم: الناضور

أنكاد
1005/09/03 40 إلتحاق بالزوجنبيلة فحفوحي 27576Y)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس بني 

سيدال

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

سيدي احمد عبد السلم

1002/09/20إقليم: الناضور 17 مزدوجازغنغان )البلدية(12733Pنجاة بنعمي

مجموعة مدارس 

الرازي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الميناء

206/09/17إقليم: الناضور 28 مزدوجبني انصار )البلدية(12734Rنجاة ختو

المدرسة البتدائية 

الشريف الدريسي

704/09/19إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضور 22 مزدوجالناضور )البلدية(12294Mنجيمة رامية

المدرسة البتدائية سعد إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة

بن ابي وقاس

302/09/20إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجنعمات الخالدي 12325W)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب

القاضي عياض

104/09/19إقليم: الناضور 14 مزدوجايكسان12360Jنعيمة عمراني
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

الخندق

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الشريعة

403/09/13إقليم: الناضور 54 مزدوجالناضور )البلدية(12274Rنفيسة الماحي

مجموعة مدارس 

المهدي بن تومرت

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضور 21 مزدوجايحدادن12354Cنوال بلقاسم

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

م/م أبو بكر الصديق - إقليم: الناضور

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
105/09/03 141 أقدمية 16 سنةهشام أبرغوتا 04362Rمزدوجأهل انكاد

مجموعة مدارس 

تاوريرت

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

لحويسية

101/01/17إقليم: الناضور 21 بني وكيل اولد 12463Wهشام برحو

امحاند
مزدوج

مجموعة مدارس 

الحيانن

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

102/09/20إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجوئام ادراهيمي 12365Pمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

بويخباش

عمالة: وجدة - م. عزيز أمينإقليم: الناضور

أنكاد
206/09/17 29 إلتحاق بالزوجوفاء  فارس 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

تاوريرت

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

مولي بغداد

904/09/18إقليم: الناضور 21 مزدوجبني انصار )البلدية(12299Tوفاء الغدس

مجموعة مدارس 

احدادن

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

لعراصي 1

116/09/97إقليم: الناضور 124 أقدمية 16 سنةوفاء اوشرية 12290H)مزدوجالناضور )البلدية

726/01/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المإقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح 30 مزدوجازغنغان )البلدية(12295Nوفاء بلقايد

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا

مكوار

102/09/10إقليم: الناضور 42 إلتحاق بالزوجوهيبة أموسى 21548W)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

لحويسية

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضور

الفتح

606/09/17إقليم: الناضور 18 مزدوجالعروي )البلدية(26269Cياسمينة البوعيادي

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

عمالة: وجدة - م. جمال الدين الفغانيإقليم: الناضور

أنكاد
116/09/94 205 أقدمية 16 سنةيحيى علي موسى 04281C)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

اعلطن

عمالة: وجدة - م. فاطمة الفهريةإقليم: الناضور

أنكاد
116/09/97 151 أقدمية 16 سنةيوسف ويزغت 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج إدريس الول - 

المركز

عمالة: وجدة - م. 11 ينايرعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
916/09/99 49 إلتحاق بالزوج  شنوفي نجلة 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي بولنوار - 

المركز

عمالة: وجدة - م. سيدي زيانعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
1026/01/17 37 إلتحاق بالزوج سعيدة علباقي 04237E)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج المام مسلم - 

المركز

عمالة: وجدة - م. بنيونس الورطاسيعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
116/09/85 145 أقدمية 16 سنة سمير الطيبي 21522T)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: وجدة - م. النارةعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت

أنكاد
1016/09/99 76 إلتحاق بالزوجأسماء السفتي 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج إدريس الول - 

المركز

عمالة: وجدة - م. ادريس الشرايبيعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
1001/01/10 21 إلتحاق بالزوجأسماء درويش 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي موسى - عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
302/09/10 38 إلتحاق بالزوجأسماء مختاري 04349B سيدي موسى

المهاية
مزدوج

عمالة: وجدة - م. ابن حمديسعمالة: وجدة - أنكادم. السمارة

أنكاد
516/09/99 120 أقدمية 16 سنةإكرام بنعبو 04287J)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي موسى - عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
826/01/17 38 إلتحاق بالزوجأمال زاد قادر 04349B سيدي موسى

المهاية
مزدوج

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

عمالة: وجدة - م. عائشة أم المؤمنينعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
203/09/13 32 إلتحاق بالزوجأيت موس إلهام 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي بولنوار - 

المركز

عمالة: وجدة - مدرسة البستان 2عمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
424/09/02 94 إلتحاق بالزوجاسية الموساتي 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

م/م القاضي عياض - 

المركز

عمالة: وجدة - م/م ابن كثير - المركزعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
916/09/96 93 مزدوجبني خالد04331Gاعشو فاتحة

عمالة: وجدة - م. عزيز أمينعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن

أنكاد
916/09/97 128 أقدمية 16 سنةاكرام عفاني 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. بنسعيد مهداويعمالة: وجدة - أنكادم. المحبس

أنكاد
604/09/19 22 نعمالشاعر النجيب أسماء 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي موسى - 

المركز

عمالة: وجدة - م. موسى بن نصيرعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
707/09/05 55 إلتحاق بالزوجالعقباني أمال 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

م/م المام الشافعي - عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركز

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
316/09/96 54 إلتحاق بالزوجةالمحب هشام 04357Kمزدوجأهل انكاد

عمالة: وجدة - م. صلح الدين اليوبيعمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركز

أنكاد
402/09/10 39 إلتحاق بالزوجالمقدم حسناء 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. المنتزه البلديعمالة: وجدة - أنكادم. النسيم

أنكاد
316/09/98 136 أقدمية 16 سنةالهام حساين 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. ادريس بنزكريعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت

أنكاد
205/09/03 49 إلتحاق بالزوجالوالي صليحة 04282D)مزدوجوجدة )البلدية

م. عبد الصادق القادري عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بسام

البودشيشي

عمالة: وجدة - 

أنكاد
116/09/86 64 نعمالوسيني بناحمد 19917Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. م خير الدينعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت

أنكاد
211/09/00 124 أقدمية 16 سنةامال دحماني 04299X)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م سيدي موسى - 

المركز

عمالة: وجدة - م. الخنساءعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
403/09/13 32 إلتحاق بالزوجامراس لبنى 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94عمالة: الرباطالنبعاثعمالة: وجدة - أنكادم. المحبس 112 إلتحاق بالزوجبلعربي سعاد 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: وجدة - مدرسة الضحىعمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبي

أنكاد
116/09/93 126 أقدمية 16 سنةبلقاسمي م 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بسام

شوقي

116/09/97إقليم: العيون 82 أقدمية 12 سنةبلقاضي م 25539J)مزدوجالعيون )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

م/م عبد الرحمان الداخل عمالة: وجدة - أنكاد

- المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
904/09/18 15 إلتحاق بالزوجبن احميدة سهام 04336Mمزدوجابصارة

م/م عبد الرحمان الداخل 

- المركز

عمالة: وجدة - م. عائشة أم المؤمنينعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
216/09/97 83 إلتحاق بالزوجبوخريص تورية 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. جمال الدين الفغانيعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز

أنكاد
302/09/09 40 إلتحاق بالزوجحباض اكرام 04281C)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. ابن حنبلعمالة: وجدة - أنكادم. أحمد الشرقاوي

أنكاد
101/01/17 14 نعمحسيني سميرة 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. سعد بن أبي وقاصعمالة: وجدة - أنكادم أنوال

أنكاد
316/09/99 135 أقدمية 16 سنةحكيمة كلوي 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. الجوهرةعمالة: وجدة - أنكادم. 11 يناير

أنكاد
116/09/99 120 أقدمية 16 سنةحنان الحدجري 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. سعد بن أبي وقاصعمالة: وجدة - أنكادم أنوال

أنكاد
616/09/97 139 أقدمية 16 سنةحنان تيقة 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. مصطفى سكيكرعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن

أنكاد
1003/09/13 29 إلتحاق بالزوجحنان لتي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي موسى - عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
401/01/10 36 إلتحاق بالزوجخديجة بوشنايف 04349B سيدي موسى

المهاية
مزدوج

عمالة: وجدة - م. بنسعيد مهداويعمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدين

أنكاد
216/09/97 135 أقدمية 16 سنةخديجة رحو 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. مصطفى سكيكرعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن

أنكاد
904/09/12 31 إلتحاق بالزوجرباب ماحي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. الفردوسعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن

أنكاد
106/09/00 68 إلتحاق بالزوجرشيدة  منصوري 04264J)مزدوجوجدة )البلدية

م. عبد الصادق القادري 

البودشيشي

عمالة: وجدة - م. ابن بسامعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
116/09/92 54 نعمرمضاني م 04269P)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/92إقليم: جرادةالزهارعمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدين 56 مزدوججرادة )البلدية(04687Uزحاف عبد القادر

عمالة: وجدة - م. العرفانعمالة: وجدة - أنكادم. لل أمينة

أنكاد
116/09/91 134 أقدمية 16 سنةسعاد دخيسي 21524V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. سعد بن أبي وقاصعمالة: وجدة - أنكادم. ادريس بنزكري

أنكاد
621/09/83 124 أقدمية 16 سنةسعد حورية 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

106/09/01إقليم: بركانلهبيل 3عمالة: وجدة - أنكاد 111 إلتحاق بالزوجسغيري يمينة 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - م/م أولد عياد - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز

أنكاد
218/09/00 101 إلتحاق بالزوجسميرة الكوش 04354Gمزدوجأهل انكاد

عمالة: وجدة - م. موسى بن نصيرعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن

أنكاد
206/09/01 69 إلتحاق بالزوجسناء  فلحي 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. ابن عذاريعمالة: وجدة - أنكادم. أحمد الشرقاوي

أنكاد
117/09/90 92 نعمأقدمية 12 سنةصالحة طلحاوي 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

م/م المهدي بن تومرت - 

المركز

عمالة: وجدة - م. الفردوسعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
216/09/94 84 إلتحاق بالزوجةعبد الله محراز 04264J)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. 16 غشتعمالة: وجدة - أنكادم. ادريس بنزكري

أنكاد
117/09/84 120 أقدمية 16 سنةعبد العزيز بنهاري 04288K)مزدوجوجدة )البلدية

516/09/93إقليم: تاوريرتالرازيعمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاص 56 مزدوجتاوريرت )البلدية(04443Dعبد العزيز فكاك

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

عمالة: وجدة - م. الملعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
416/09/95 55 إلتحاق بالزوجةعبد القادر منصوري 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج المام مسلم - 

المركز

عمالة: وجدة - م/م بني وكيل - المركزعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
316/09/99 55 إلتحاق بالزوجةعزيز حامدي 04373Cمزدوجايسلي

عمالة: وجدة - م. لل أمينةعمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبي

أنكاد
221/09/83 120 أقدمية 16 سنةعزيزي رشيدة 04240H)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. الساقية الحمراءعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن

أنكاد
116/09/85 112 أقدمية 16 سنةعلي شتواني 04298W)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. الساقية الحمراءعمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسي

أنكاد
416/09/99 94 نعمعمر موزوري 04298W)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

عمالة: وجدة - م. النارةعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
306/09/01 89 إلتحاق بالزوجغزواني الهام 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

م/م سيدي بولنوار - 

المركز

عمالة: وجدة - م. الفردوسعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
606/09/01 77 إلتحاق بالزوجغسق رفاعي 04264J)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - م. المختار السوسيعمالة: وجدة - أنكادم. الساقية الحمراء

أنكاد
316/09/92 122 نعمأقدمية 12 سنةفاتحة موهو 21525W)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج إدريس الول - 

المركز

عمالة: وجدة - م. لل أمينةعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
316/09/97 117 إلتحاق بالزوجفاطمة الحيمر 04240H)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. النارةعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت

أنكاد
716/09/97 124 أقدمية 16 سنةفايزة عدلي 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. المنتزه البلديعمالة: وجدة - أنكادم. المام البخاري

أنكاد
216/09/96 140 أقدمية 16 سنةفريدة سراج 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/19إقليم: بركانمدرسة الخنساءعمالة: وجدة - أنكادم. الخنساء 12 نعمقدوري سعيدة 27249T)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: وجدة - م. مصطفى سكيكرعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت

أنكاد
109/12/11 33 إلتحاق بالزوجكريمة حمادي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. القادسيةعمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركز

أنكاد
302/09/09 41 إلتحاق بالزوجكوثر تخلل 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. أحمد الشرقاويعمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاري

أنكاد
105/09/03 50 نعمكيمبورك نور الهدى 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. النارةعمالة: وجدة - أنكادم. المل

أنكاد
116/09/93 138 أقدمية 16 سنةلحلوح نجية 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

عمالة: وجدة - م. الفارابيعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
316/09/92 54 إلتحاق بالزوجةم التوزاني 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

م/م المام الشافعي - 

المركز

عمالة: وجدة - م. ابن زيدونعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد
216/09/96 56 إلتحاق بالزوجةم المهدي الكيحل 04294S)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. المحبسعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت

أنكاد
505/09/07 34 إلتحاق بالزوجةم امين 04276X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. موسى بن نصيرعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز

أنكاد
216/09/95 54 إلتحاق بالزوجةم بوعريب 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. المحبسعمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداوي

أنكاد
416/09/91 68 نعمم سرتي 04276X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. الجوهرةعمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبل

أنكاد
406/09/01 56 نعمم قاسمي 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - مدرسة الضحىعمالة: وجدة - أنكادم أنوال

أنكاد
206/09/00 133 أقدمية 16 سنةمريم   بالحاج 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. بئر انزرانعمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركز

أنكاد
321/09/83 133 أقدمية 16 سنةمصطفى بن سيو 04263H)مزدوجوجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - م. سعد بن أبي وقاصعمالة: وجدة - أنكادم. السمارة

أنكاد
316/09/91 124 أقدمية 16 سنةنزهة فارح 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

م. عبد الصادق القادري عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت

البودشيشي

عمالة: وجدة - 

أنكاد
106/09/00 124 أقدمية 16 سنةنعيمة مصلوحي 19917Y)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م/م عمر الخيام - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز

أنكاد
404/09/12 33 إلتحاق بالزوجنعيمي نادية 04320Vمزدوجعين الصفا

عمالة: وجدة - م. أحمد الشرقاويعمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبل

أنكاد
111/09/01 56 نعمنوال خليفي 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. ادريس بنزكريعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن

أنكاد
607/09/04 41 إلتحاق بالزوجوهاب فاطمة الزهراء 04282D)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. ابن حنبلعمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرة

أنكاد
816/09/97 78 نعموهيبة العطلتي 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - مدرسة الضحىعمالة: وجدة - أنكادم. السمارة

أنكاد
116/09/88 124 أقدمية 16 سنةيمينة توفيق 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. عثمان بن عفانعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز

أنكاد
1017/09/90 117 إلتحاق بالزوجيمينة غازي 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

126/01/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: تاوريرتاولد سليمان 30 مزدوجهوارة أولد رحو16280V قوبي   جميلة

504/09/19إقليم: تاوريرتلكطيطيرإقليم: تاوريرتاضرضار 11 مزدوجكطيطر27156Sأحلم الشباني

404/09/18إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتاولد سليمان 25 مزدوجتاوريرت )البلدية(04442Cأحمد مامون

204/09/19إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتتنزارت 11 مزدوجمستكمر04592Rأزداد م

102/09/20إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتاضرضار 17 مزدوجملك الويدان04646Zأزلف ميلودة

عمالة: وجدة - م. بنسعيد مهداويإقليم: تاوريرتسيبويه

أنكاد
204/09/12 36 إلتحاق بالزوجأسماء حموتي 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

202/09/20إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 9 إلتحاق بالزوجأغباشي نادية 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

804/09/18إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: تاوريرتاضرضار 31 مزدوجمداغ04506Xأمال عابدي

104/09/18إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتاعوام 21 مزدوجتاوريرت )البلدية(21018Vأنيس برحيلي
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302/09/20إقليم: تاوريرتبني يشبلإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجأهل واد زا04632Jابحيحو   م    امين

404/09/19إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتتنزارت 24 مزدوجمستكمر04599Yابراهيم العابدي

104/09/19إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 11 إلتحاق بالزوجةابراهيم كندول 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

202/09/20إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجسيدي علي بلقاسم04758Wاحساين مريم

202/09/20إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتتنزارت 9 إلتحاق بالزوجاحلم القضاوي 04623Zمزدوجأهل واد زا

304/09/18إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: تاوريرتم بن الهاشمي 24 مزدوجتاوريرت )البلدية(04448Jاحليمي م

602/09/09عمالة: مكناسالليمونإقليم: تاوريرتالرازي 65 إلتحاق بالزوجادزيري صفاء 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

402/09/10إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتالشرايع 48 العيون سيدي ملوك 18430Gاركيك زهيرة

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - م. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتكروزرو

أنكاد
902/09/20 10 إلتحاق بالزوجاسغاوي حسناء 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

عمالة: وجدة - م. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتتنزارت

أنكاد
902/09/20 8 إلتحاق بالزوجاسماء بوعزاوي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتلكرانزة

مدرسية

106/09/17إقليم: تاوريرت 28 مزدوجملك الويدان04650Dاسماعيل اوبديل

904/09/18إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرتفدان السلطان 21 مزدوجملك الويدان04649Cاسمهان العباسي

مدرسة عبد ا إبراهيم إقليم: تاوريرتابن منظور

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
901/01/12 66 بني مكادة 20082Cاسية اليعقوبي

)المقاطعة(
مزدوج

602/09/20إقليم: تاوريرتبني شبلإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجأهل واد زا04630Gالدريسي  احمد

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتاولد عبد ا

مدرسية

206/09/17إقليم: تاوريرت 28 مزدوجملك الويدان04650Dالبوعناني حاتم

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: تاوريرتبورديم

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
902/09/09 46 إلتحاق بالزوجالتيجيني لمياء 04371Aمزدوجأهل انكاد

عمالة: وجدة - م/م عمر الخيام - المركزإقليم: تاوريرتبوشطاط

أنكاد
205/09/03 81 مزدوجعين الصفا04320Vالحسن   بوسعيد
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116/09/89إقليم: تاوريرتالنسيم1إقليم: تاوريرتالعندليب 154 أقدمية 16 سنةالحسن حطري 27155R)مزدوجتاوريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية فم إقليم: تاوريرتكروزرو

الواد

902/09/20إقليم: تاوريرت 17 مزدوجسيدي علي بلقاسم04761Zالحسني كمال

206/09/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتم بن الهاشمي 18 مزدوجأهل واد زا04624Aالحسين المختاري

712/02/08إقليم: بركانتكرورينإقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالب 44 مزدوجبركان )البلدية(04524Sالخلوفي نوال

104/09/18إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتابن منظور 24 مزدوجتاوريرت )البلدية(21018Vالخمسي اسماء

607/09/04إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: تاوريرتاولد موسى 77 مزدوجبوغريبة04477Rالدراز جلل

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

306/09/17إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: تاوريرت 30 إلتحاق بالزوجالسبار رشيدة 21019W)مزدوجتاوريرت )البلدية

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتاولد سليمان

مدرسية

101/01/10إقليم: تاوريرت 59 إلتحاق بالزوجالشريفة فتاح 04650Dمزدوجملك الويدان

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراء

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
707/09/05 58 مزدوجبني خالد04327Cالطالبي عادل

204/09/18إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتاولد ثاير 31 مزدوجتاوريرت )البلدية(04449Kالعزاوي احمد

409/12/11إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرتالشرايع 65 العيون سيدي ملوك 04458Vالعلمي أحمد

)البلدية(
مزدوج

1126/09/08إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: تاوريرتالمام الغزالي 72 سوق الربعاء 06803Uالعلوي وفاء

)البلدية(
مزدوج

806/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتالرضوان 19 مزدوجمشرع حمادي04581Dالعوني عائشة

504/09/19إقليم: تاوريرتلكطيطيرإقليم: تاوريرتادريبينة 14 مزدوجكطيطر27156Sالعوني عاشور

304/09/19إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتلرباع 15 إلتحاق بالزوجالغول حكيمة 04564Kمزدوجعين الحجر

104/09/19إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: تاوريرتادريبينة 14 مزدوجسيدي علي بلقاسم04764Cالفللي م

عمالة: وجدة - م. اليمامةإقليم: تاوريرتالتقدم

أنكاد
1005/09/03 98 إلتحاق بالزوجالقشطي حورية 20649U)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/ج المام مسلم - إقليم: تاوريرتلمهاية

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
102/09/10 52 مزدوجمستفركي04340Sالمحب م

404/09/19إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 21 مزدوجمستكمر04599Yالمرزوكي مصطفي

904/09/18إقليم: بركانابن حزمإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 31 مزدوجبوغريبة04464Bالهام قدامي

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

806/09/17إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: تاوريرت 24 مزدوجتاوريرت )البلدية(04448Jالهواري  شيماء

402/09/20إقليم: تاوريرتلكطيطيرإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجكطيطر27156Sالوطواط   الطيفة

316/09/98عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتالوحدة 106 مزدوجمكناس )البلدية(27572Uامال   شكري

102/09/20إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: تاوريرتادريبينة 7 إلتحاق بالزوجةامي عبد الرحمان 16342Mمزدوجصاكة

802/09/09إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتارسان 1 44 العيون سيدي ملوك 18430Gايت سالم عائشة

)البلدية(
مزدوج

302/09/20إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجمشرع حمادي04581Dايمان ايت لمقدم

م/م سيدي داود إقليم: تاوريرتاعوام

المركزية

902/09/20إقليم: جرادة 17 مزدوجبني مطهر04707Rايناو عزيزة

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتاولد عبد ا

مدرسية

106/09/17إقليم: تاوريرت 38 مزدوجملك الويدان04650Dبحادي بوجمعة

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

706/09/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: تاوريرت 38 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uبركي لطيفة

426/01/17إقليم: جرادةالزهارإقليم: تاوريرتسيبويه 40 مزدوججرادة )البلدية(04687Uبشرى موسي

104/09/18إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 28 مزدوجتاوريرت )البلدية(04449Kبلعسري بن عبدا

504/09/19إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتالعاطف 10 مزدوجمستكمر04592Rبلقاسمي بلقاسم

102/09/20إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجسيدي لحسن04781Wبلقاسمي رضى

المدرسة الجماعاتية 

تنشرفي

106/09/17إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرت 32 مزدوجعين الحجر04570Sبلقاسمي م
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية فم إقليم: تاوريرتالعاطف

الواد

1004/09/18إقليم: تاوريرت 18 مزدوجسيدي علي بلقاسم04761Zبلمامون بشرى

204/09/19إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: تاوريرتادريبينة 14 مزدوجكطيطر04642Vبن عكي يونس

104/09/19إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتادريبينة 14 مزدوجسيدي علي بلقاسم04758Wبنصناع عبد الرزاق

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتابن خلدون

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
416/09/99 105 أقدمية 12 سنةبوبكر اكسال 04327Cمزدوجبني خالد

603/09/13إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: تاوريرتاعوام 59 مزدوجويزغت07971Nبوعجاجي فاطمة

104/09/02إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتلمهيريز 86 العيون سيدي ملوك 27279Aبوعقلين هشام

)البلدية(
مزدوج

202/09/20إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجكطيطر04638Rبوكطيب عبد القادر

106/09/17إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 28 مزدوجمشرع حمادي04587Kبومدين ازعيمي

302/09/20إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجمشرع حمادي04581Dتبعيرت كوثر

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

106/09/17إقليم: بركانالشرفاءإقليم: تاوريرت 24 مزدوجلعثامنة04496Lتربي ابراهيم

904/09/18إقليم: تاوريرتلكطيطيرإقليم: تاوريرتاضرضار 18 مزدوجكطيطر27156Sتزكين احمد

904/09/18إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتكروزرو 21 مزدوجتاوريرت )البلدية(21952Kتورية سكاكني

عمالة: وجدة - م. اليمامةإقليم: تاوريرتطريق جرادة

أنكاد
116/09/85 132 أقدمية 16 سنةجمال السرار 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تاوريرتلمهيريز

أنكاد
116/09/86 209 أقدمية 16 سنةجمال حميمش 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: تاوريرتابن منظور 24 إلتحاق بالزوججميلة لخنوسي 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - م. البستانإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة

أنكاد
306/09/01 113 إلتحاق بالزوجحامدي منية 21521S)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/20إقليم: جرادةالزهارإقليم: تاوريرتكروزرو 7 إلتحاق بالزوجحباشي حنان 04687U)مزدوججرادة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021
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ترتيب
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نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجمستكمر04572Uحسن     بوناجي

116/09/94إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: تاوريرتالعندليب 104 مزدوجتاوريرت )البلدية(04445Fحسن حطحوط

904/09/18إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: تاوريرتالعاطف 28 مزدوجلعثامنة22718Tحسيني إيمان

702/09/20إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 17 مزدوجتافوغالت04557Cحكيمة فريكل

عمالة: وجدة - م. طه حسينإقليم: تاوريرتلرباع

أنكاد
126/01/17 36 إلتحاق بالزوجحكيمي ايمان 04275W)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتاجفيرات 32 مزدوجمستكمر04599Yحمزة زايد

306/09/17إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتبني شبل 22 مزدوجتاوريرت )البلدية(21952Kحنان بويوسف

م/ج إدريس الول - إقليم: تاوريرتتنزارت

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
301/01/10 69 مزدوجعين الصفا04314Nحنان فراجي

106/09/17إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: تاوريرتاعوام 28 مزدوجعين الحجر04573Vحورية بركي

م/م سيدي بولنوار - إقليم: تاوريرتتنزارت

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
204/09/18 23 إلتحاق بالزوجحورية معيزي 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

204/09/18إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 21 مزدوجعين الحجر04573Vحياة تغانيمت

304/09/19إقليم: تاوريرتبوصدانإقليم: تاوريرتاعوام 14 مزدوجمستكمر04593Sحياة محدوب

504/09/18إقليم: بركانتجوينإقليم: تاوريرتتاغيلست 25 مزدوجرسلن04547Sحيداوي رشيد

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتاولد رمضان

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
402/09/09 87 مزدوجبني خالد04327Cحيمري خديجة

عمالة: وجدة - م. الفتحإقليم: تاوريرتلمهيريز

أنكاد
216/09/96 151 أقدمية 16 سنةخالد عباوي 04256A)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. بنسعيد مهداويإقليم: تاوريرتطريق جرادة

أنكاد
207/09/05 93 إلتحاق بالزوجخديجة   شارف 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/19إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاضرضار 14 مزدوجمشرع حمادي04581Dخديجة العوني
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط
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الختيار
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بلتبادل
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتكروزرو 8 إلتحاق بالزوجخربوش حنان 04564Kمزدوجعين الحجر

403/09/13إقليم: تاوريرتالعندليبإقليم: تاوريرتلرباع 51 مزدوجتاوريرت )البلدية(04451Mخطابي سعاد

906/09/17إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتبوصدان 38 مزدوجعين الحجر04570Sخليد دين

105/09/07إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتاولد موسى 67 مزدوجأهل واد زا04623Zخوان م

201/01/10إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: تاوريرتلكرانزة 35 مزدوجاغبال04487Bدحماني م

104/09/19إقليم: تاوريرتبوجدورإقليم: تاوريرتلرباع 15 إلتحاق بالزوجدحماني نور الهدى 04447H)مزدوجتاوريرت )البلدية

م/م. محمود درويش - إقليم: تاوريرتلمهيريز

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
702/09/14 30 إلتحاق بالزوجةدخيسي عبد الحميد 22614Eمزدوجايسلي

عمالة: وجدة - م. النسيمإقليم: تاوريرتبوشراب

أنكاد
206/09/17 28 إلتحاق بالزوجدونيا يوسفي 18469Z)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/19إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرتتنزارت 21 مزدوجعين الحجر04566Mرجاء قاسمي

عمالة: وجدة - م/م ابن كثير - المركزإقليم: تاوريرتالتقدم

أنكاد
906/09/17 21 إلتحاق بالزوجرجاء مزيان 04331Gمزدوجبني خالد

504/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 24 مزدوجزكزل04529Xرحاب بنصغير

106/09/17إقليم: بركانتجوينإقليم: تاوريرتكروزرو 28 مزدوجرسلن04547Sرحمة قدة

عمالة: وجدة - م. يوسف بن تاشفينإقليم: تاوريرتاولد مرزوق

أنكاد
216/09/97 139 أقدمية 16 سنةرشيد  هرناف 24390K)مزدوجوجدة )البلدية

306/09/17إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتبني شبل 29 مزدوجتاوريرت )البلدية(04453Pرشيد فردي

406/09/17إقليم: تاوريرتالمام مسلمإقليم: تاوريرتبني يشبل 28 مزدوجتاوريرت )البلدية(04452Nرمضان ازهراي

104/09/12إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرتالشرايع 48 العيون سيدي ملوك 04458Vزكية الشريفة

)البلدية(
مزدوج

103/09/13إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 38 مزدوجعين الحجر04570Sزياني بلقاسم
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/14إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتالرضوان 40 مزدوجعين الحجر04570Sسارة  حولي

عمالة: وجدة - مدرسة البستان 2إقليم: تاوريرتابن رشد

أنكاد
216/09/95 96 إلتحاق بالزوجةسالم ازهراي 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

801/01/12إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 38 العيون سيدي ملوك 18430Gسعاد اولد العربي

)البلدية(
مزدوج

203/09/13إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: تاوريرت20 غشت 56 مزدوجاغبال04483Xسعاد ناصري

م/م سيدي بولنوار - إقليم: تاوريرتتاغيلست

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
206/09/01 93 مزدوجسيدي بولنوار04346Yسعيدة بنيحي

مدرسة ثريا السقاط إقليم: تاوريرتالمطار

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
102/09/15 28 إلتحاق بالزوجسمية العوني 22560W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/20إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتكروزرو 17 مزدوجمستكمر04592Rسمية يعل

المدرسة الجماعاتية فم إقليم: تاوريرتاضرضار

الواد

104/09/19إقليم: تاوريرت 14 مزدوجسيدي علي بلقاسم04761Zسميرة كطاف

404/09/19إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 14 مزدوجمشرع حمادي04581Dسناء مروال

عمالة: وجدة - م. صلح الدين اليوبيإقليم: تاوريرتاولد رمضان

أنكاد
1006/09/17 28 إلتحاق بالزوجسهام كوطابلي 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. 11 ينايرإقليم: تاوريرتسيدي لحسن

أنكاد
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجسيهام نهيري 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

م/ج المام مسلم - إقليم: تاوريرتبوشراب

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
105/09/08 83 مزدوجمستفركي04340Sشاكر جميلة

704/09/12إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرتارسان 1 51 العيون سيدي ملوك 04458Vشاكر كمال

)البلدية(
مزدوج

504/09/19إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرتالرضوان 21 مزدوجعين الحجر04566Mشاكر مراد

102/09/20إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجسيدي علي بلقاسم04758Wشتواني نادية

504/09/18إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: تاوريرتالعاطف 28 مزدوجعين الحجر04573Vشرعي حنان

المدرسة البتدائية الحي إقليم: تاوريرتعمر بن الخطاب

المدني

206/09/17إقليم: الناضور 19 إلتحاق بالزوجشهرزاد الدريوش 24973U)مزدوجالناضور )البلدية
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306/09/17إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتفدان السلطان 28 مزدوجملك الويدان04646Zشوقي اكراشح

عمالة: وجدة - م/م 18 نونبر - المركزإقليم: تاوريرتالقدس

أنكاد
1105/09/07 54 مزدوجمستفركي04341Tشويشو فاطمة الزهراء

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتاضرضار

مدرسية

104/09/18إقليم: تاوريرت 18 مزدوجملك الويدان04650Dصالحي م

104/09/19إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتتنزارت 14 إلتحاق بالزوجصباح خرخش 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية فم إقليم: تاوريرتاولد بوضامك

الواد

104/09/19إقليم: تاوريرت 14 مزدوجسيدي علي بلقاسم04761Zصفاء هاشمي

عمالة: وجدة - م. اليمامةإقليم: تاوريرتالوحدة

أنكاد
316/09/98 114 أقدمية 16 سنةصليحة زرهوني 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/20إقليم: تاوريرتبني يشبلإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجأهل واد زا04632Jطلحة عبد الحي

104/09/18إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتادريبينة 21 مزدوجسيدي علي بلقاسم04758Wطيبي مصطفى

م/م عبد الرحمان الداخل إقليم: تاوريرتبوشطاط

- المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
1103/09/13 26 إلتحاق بالزوجةعبد الحق عبدوس 04336Mمزدوجابصارة

م/م سيدي موسى - إقليم: تاوريرتاولد سليمان

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
116/09/98 139 أقدمية 16 سنةعبد الحميد كيحل 04349B سيدي موسى

المهاية
مزدوج

عمالة: وجدة - م. 11 ينايرإقليم: تاوريرتسيبويه

أنكاد
716/09/96 27 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم المسيح 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتالشرايع 29 مزدوجعين الحجر04570Sعبد السلم الحفيظ

327/01/17إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 20 مزدوجعين الحجر04566Mعبد الصادق حرشاوي

104/09/02إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: تاوريرتطريق جرادة 78 العيون سيدي ملوك 04456Tعبد العزيز   بوجطاط

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتفدان السلطان 28 مزدوجملك الويدان04646Zعبد العزيز مزيان

202/09/20إقليم: تاوريرتابن منظور القديمةإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 مزدوجدبدو )البلدية(24108Dعبد الغاني درغال

304/09/18إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتالرضوان 25 مزدوجمستكمر04599Yعبد الفتاح زوين
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عمالة: وجدة - م. صلح الدين اليوبيإقليم: تاوريرتبورديم

أنكاد
216/09/95 99 إلتحاق بالزوجةعبد القادر العوني 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتكروزرو 22 مزدوجملك الويدان04646Zعبد الكريم الرصافي

306/09/17إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتاعوام 28 مزدوجتاوريرت )البلدية(21952Kعبد المجيد المرابط

326/01/17إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتالرضوان 20 مزدوجمستكمر04599Yعبد المجيد دللي

106/09/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتاضرضار 28 مزدوجتاوريرت )البلدية(26072Nعبدالسميع رضوان

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوريرتبني يشبل

تنشرفي

206/09/17إقليم: تاوريرت 28 مزدوجتنشرفي04603Cعبدالغفور بوغيدة

106/09/17إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتتالوات 29 مزدوجتاوريرت )البلدية(04449Kعبدة جميلة

104/09/12إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: تاوريرتالمختار السوسي 38 عين بني مطهر 04690Xعزاوي عبد الرزاق

)البلدية(
مزدوج

802/09/15إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: تاوريرتبني كولل 21 مزدوجلعوينات04718Cعزيز داودي

102/09/20إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتكروزرو 8 إلتحاق بالزوجعضم نجوى 04617Tمزدوجأهل واد زا

عمالة: وجدة - م/م عمر الخيام - المركزإقليم: تاوريرتكروزرو

أنكاد
1102/09/20 10 إلتحاق بالزوجعلي خديجة 04320Vمزدوجعين الصفا

101/01/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتالمل 32 مزدوجتاوريرت )البلدية(26072Nعلي  علي

306/09/17إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 28 مزدوجعين الحجر04564Kعيساوي فاطمة الزهراء

103/09/13إقليم: بركانابن زيدونإقليم: تاوريرتبني كولل 54 مزدوجبركان )البلدية(04413Wغرماوي اسمهان

902/09/20إقليم: تاوريرتبوصدانإقليم: تاوريرتتنزارت 17 مزدوجمستكمر04593Sغزلن النوالي

304/09/19إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتاعوام 14 مزدوجمستكمر04572Uغزلن حمداوي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوريرتالمل

الحسن الثاني

305/09/08إقليم: الناضور 62 إلتحاق بالزوجغزلن زروالي 12283A)مزدوجالناضور )البلدية
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104/09/19إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 14 إلتحاق بالزوجفارس دليلة 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 28 مزدوجتاوريرت )البلدية(04448Jفاطمة الزهراء الحواط

402/09/20إقليم: تاوريرتالعندليبإقليم: تاوريرتتنزارت 7 إلتحاق بالزوجفاطمة بلقاسمي 04451M)مزدوجتاوريرت )البلدية

104/09/19إقليم: تاوريرتالعاطفإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 14 مزدوجأولد ام04776Rفاطمة جباري

عمالة: وجدة - مدرسة الوفاءإقليم: تاوريرتتاغيلست

أنكاد
106/09/17 29 إلتحاق بالزوجفاطمة قاسمي 27576Y)مزدوجوجدة )البلدية

706/09/17إقليم: بركانأحدإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 38 مزدوجسيدي بوهرية04551Wفاطمة مسعودي

602/09/20إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتاضرضار 7 مزدوجمستكمر04592Rفاطنة يعل

عمالة: وجدة - م. المنصور الذهبيإقليم: تاوريرتالوحدة

أنكاد
616/09/89 123 إلتحاق بالزوجفتيحة زروال 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/18إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتاضرضار 21 مزدوجملك الويدان04646Zفتيحة مزيان

704/09/19إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتاعوام 14 مزدوجمستكمر04592Rفدوة المطالسي

عمالة: وجدة - م. مصطفى سكيكرإقليم: تاوريرتارسان 1

أنكاد
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجفرعون سمية 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

101/01/10إقليم: بركانتكرورينإقليم: تاوريرتالمختار السوسي 48 مزدوجبركان )البلدية(04524Sفريد مكاوي

506/09/06إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبر 58 العيون سيدي ملوك 04458Vفقيري حنان

)البلدية(
مزدوج

304/09/18إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 21 مزدوجملك الويدان04646Zفوناس المصطفى

304/09/12إقليم: الحاجبالمسيرةإقليم: تاوريرتلمهيريز 33 إلتحاق بالزوجةفيللي مروان 19894Y)مزدوجالحاجب )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوريرتلكرانزة

تنشرفي

204/09/19إقليم: تاوريرت 21 مزدوجتنشرفي04603Cقاسمي م

105/09/07إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد ا 62 مزدوجتاوريرت )البلدية(19930Mقجعيو آنيسة
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102/09/20إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجدبدو )البلدية(04697Eقرمون   ضحى

106/09/17إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتالعاطف 24 مزدوجتاوريرت )البلدية(19930Mقصاري عمرو

عمالة: وجدة - م. ياسر عرفاتإقليم: تاوريرتارسان 1

أنكاد
204/09/02 68 إلتحاق بالزوجةكريمي جلل 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

304/09/19إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 14 مزدوجمشرع حمادي04581Dكلثومة بوسماحة

عمالة: وجدة - م. عبد المومنإقليم: تاوريرتتنزارت

أنكاد
1002/09/20 7 إلتحاق بالزوجلبنى شيكري 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

102/09/20إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: تاوريرتتنزارت 9 إلتحاق بالزوجةلخضر بوشاوش 04456T العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

عمالة: وجدة - م/م 18 نونبر - المركزإقليم: تاوريرتتالوات

أنكاد
1002/09/10 53 مزدوجمستفركي04341Tلكبير برتيت

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

عمالة: وجدة - م. عزيز أمينإقليم: تاوريرت

أنكاد
103/09/13 49 إلتحاق بالزوجلمغاري فاطمة الزهراء 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م/م 18 نونبر - المركزإقليم: تاوريرتلكطيطير

أنكاد
1103/09/13 61 مزدوجمستفركي04341Tلوصيف حنان

204/09/18إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتاعوام 31 مزدوجعين الحجر04576Yمباركي اسماعيل

204/09/19إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 14 مزدوجتنشرفي04614Pمجاهد بشرى

عمالة: وجدة - م. عزيز أمينإقليم: تاوريرتاعوام

أنكاد
1004/09/18 21 إلتحاق بالزوجةم أمين أوخاظ 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتفدان السلطان 28 إلتحاق بالزوجةم السالمي 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: جرادةانوالإقليم: تاوريرتفدان السلطان 30 إلتحاق بالزوجةم الفزيقي 04684R)مزدوججرادة )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتاولد سليمان 38 مزدوجأهل واد زا04623Zم بنهاري

عمالة: وجدة - م. عثمان بن عفانإقليم: تاوريرتلكرارمة النخلة

أنكاد
316/09/97 124 إلتحاق بالزوجةم بوخانة 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. موسى بن نصيرإقليم: تاوريرتالقدس

أنكاد
117/09/84 124 أقدمية 16 سنةم حيدة 04267M)مزدوجوجدة )البلدية
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104/09/18إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرتاولد سليمان 31 مزدوجملك الويدان04649Cم خربي

عمالة: وجدة - م. اليمامةإقليم: تاوريرتالمطار

أنكاد
416/09/95 90 إلتحاق بالزوجةم دمني 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/96إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: تاوريرتالمطار 114 العيون سيدي ملوك 04456Tم سرغيني

)البلدية(
مزدوج

302/09/20إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتتنزارت 7 مزدوجمستكمر04572Uم سفناج

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

106/09/17إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: تاوريرت 24 إلتحاق بالزوجةمراد  المفتوحي 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

406/09/17إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: تاوريرتلرباع 28 إلتحاق بالزوجمريم الزماحي 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتفدان السلطان 21 إلتحاق بالزوجمريم بولويز 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: تاوريرتاعوام 21 مزدوجشويحية04512Dمريم لياوي

عمالة: وجدة - م. المام البخاريإقليم: تاوريرتبورديم

أنكاد
402/09/10 44 إلتحاق بالزوجمريمي ليلى 04292P)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: وجدة - م. حمان الفطواكيإقليم: تاوريرتالرضوان

أنكاد
706/09/17 30 إلتحاق بالزوجمسعودي خديجة 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 28 مزدوجتاوريرت )البلدية(21952Kمصطدي حكيمة

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتبورديم

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
316/09/97 91 مزدوجبني خالد04327Cمصطفى زياني

506/09/17إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 38 مزدوججرادة )البلدية(04689Wمعيزي مريم

204/09/19إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: تاوريرتفدان السلطان 14 مزدوجكطيطر04642Vمليكة بوعميش

906/09/17إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 38 مزدوججرادة )البلدية(04689Wمهدي مليكة

عمالة: وجدة - م أنوالإقليم: تاوريرتلكطيطير

أنكاد
101/01/10 35 إلتحاق بالزوجةمومن رشيد 04311K)مزدوجوجدة )البلدية

1102/09/20إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 17 مزدوجشويحية04508Zميمون البرودي
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206/09/17إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 22 مزدوجتاوريرت )البلدية(19930Mميمون نماسي

404/09/18إقليم: بركانتغاسروتإقليم: تاوريرتاعوام 21 مزدوجتافوغالت04558Dميموني عمر

م/م سيدي بولنوار - إقليم: تاوريرتاجفيرات

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
504/09/19 14 إلتحاق بالزوجةناجي عبد الخالق 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

مدرسة سيدي جابر إقليم: تاوريرتالرازي

الجماعاتية

416/09/99إقليم: جرادة 120 أقدمية 12 سنةنادية زياني 04751Nمزدوجرأس عصفور

عمالة: وجدة - م. عمر بن الخطابإقليم: تاوريرتالقدس

أنكاد
202/09/10 40 إلتحاق بالزوجنبيلة  زايد 04274V)مزدوجوجدة )البلدية

306/09/17إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوريرتلكرانزة 22 مزدوجتاوريرت )البلدية(24906Wنبيلة بالراجع

104/09/18إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: تاوريرتادريبينة 21 إلتحاق بالزوجنرجس وادي 04508Zمزدوجشويحية

إقليم: مولي الفرفارة المركزإقليم: تاوريرتابن رشد

يعقوب
216/09/98 82 مزدوجسبع رواضي02133Tنزهة  الغوتي

1002/09/15إقليم: بركانابن خلدونإقليم: تاوريرتبوجدور 40 سيدي سليمان - 04438Yنسيبة باللطرش

الشراعة )البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتفدان السلطان 21 مزدوجمستكمر04592Rنصر الدين زروالي

204/09/19إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتاعوام 14 مزدوجتنشرفي04608Hنصيرة كحلوي

102/09/09إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتبني شبل 71 مزدوجتاوريرت )البلدية(04442Cنوالي فتيحة

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

104/09/19إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: تاوريرت 18 مزدوجتافوغالت04557Cنور الهدى بوعبد ا

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

306/09/17إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرت 24 مزدوجتاوريرت )البلدية(04442Cنورة جبار

704/09/18إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتاجفيرات 28 مزدوجعين الحجر04564Kنياش زهير

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

126/01/17إقليم: جرسيفتسطفاشت المركزإقليم: تاوريرت 15 مزدوجصاكة16323Sهرشلي  لمياء

202/09/14إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاعوام 51 مزدوجمشرع حمادي04581Dهيناسي شفية
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م/م 3 مارس المركز- إقليم: تاوريرتاولد بوضامك

مدرسة جماعاتية

202/09/20إقليم: جرادة 17 مزدوجمريجة04715Zورقية هدى

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتالشرايع

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
605/09/11 58 مزدوجبني خالد04327Cوفاء الخالدي

104/09/18إقليم: تاوريرتموسى بن نصيرإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 15 إلتحاق بالزوجوفاء السفلي 27677Hمزدوجعين الحجر

عمالة: وجدة - م. المختار السوسيإقليم: تاوريرتالرضوان

أنكاد
206/09/01 118 إلتحاق بالزوجوفاء شيخاوي 21525W)مزدوجوجدة )البلدية

704/09/18إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 18 مزدوجتنشرفي04608Hياسين ابحيحو

204/09/18إقليم: تاوريرتالعاطفإقليم: تاوريرتادريبينة 15 مزدوجأولد ام04776Rياسين الشادلي

101/01/17إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتبني شبل 29 مزدوجأهل واد زا04617Tيحي تلغي

م/م سيدي بولنوار - إقليم: تاوريرتبني شبل

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
802/09/20 9 إلتحاق بالزوجيسمة تبركانين 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

المدرسة الجماعاتية فم إقليم: تاوريرتادريبينة

الواد

204/09/19إقليم: تاوريرت 14 مزدوجسيدي علي بلقاسم04761Zيعلى بوجمعة

عمالة: وجدة - م. أحمد بوكماخإقليم: تاوريرتالمل

أنكاد
116/09/93 148 أقدمية 16 سنةيمينة سعيدي 24392M)مزدوجوجدة )البلدية

602/09/20إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجكطيطر04638Rيوبي عبد القادر

عمالة: وجدة - م/م ابن كثير - المركزإقليم: تاوريرتلمهاية

أنكاد
316/09/93 117 أقدمية 12 سنةيوسف  فتاح 04331Gمزدوجبني خالد

804/09/19إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 14 مزدوجتنشرفي21016Tيوسف البشيري

506/09/17إقليم: تاوريرتالحسن الداخلإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 19 مزدوجمستكمر27676Gيوسف بوشراوط

204/09/18إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرتاضرضار 18 مزدوجملك الويدان04649Cيوسف قلعي

106/09/17إقليم: تاوريرتكروزروإقليم: تاوريرتالرضوان 19 مزدوجسيدي علي بلقاسم04770Jيونس غزالي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوريرتبني شبل

حزم

204/09/18إقليم: الناضور 21 إلتحاق بالزوجةهشام الشاوش 12285C)المازيغيةالناضور )البلدية
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03

317/09/90عمالة: مكناسالوفاقعمالة: مكناسالمخاطير 30 إلتحاق بالزوجةإدريس موساوي 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

717/09/90عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسابراهيم الروداني 91 إلتحاق بالزوجأزروال جميلة 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

204/09/12عمالة: مكناسادريس الولعمالة: مكناسعبد ا بن حذافة 38 إلتحاق بالزوجأزمان فاطمة الزهراء 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

1006/09/16عمالة: مكناسادريس الولعمالة: مكناسأحد 19 إلتحاق بالزوجأسماء أكوزال 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية المام عمالة: مكناسالعامة المركز

الشافعي

713/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 02019Uأسماء بوهلل

)المقاطعة(
مزدوج

502/09/10عمالة: مكناسالوفاقعمالة: مكناسعمرو بن العاص 42 إلتحاق بالزوجأسماء حسني 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

107/09/04عمالة: مكناساولد نصير المركزعمالة: مكناسفرطاسة المركز 44 إلتحاق بالزوجأسماء ليادني 03889Bمزدوجالدخيسة

116/09/96إقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراحعمالة: مكناسعبد الكريم الخطابي 18 نعمإكرام أصبرو 10838E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمر بن عبد العزيز 

المهاية

113/02/17إقليم: الحاجبسيدي عيسىعمالة: مكناس 30 إلتحاق بالزوجأمال أغروس 19391Bمزدوجأيت نعمان

117/09/90عمالة: مكناسابن النفيسعمالة: مكناسبني معدان 43 إلتحاق بالزوجأوزيـــن أمــــــــال 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

505/09/03عمالة: مكناسابن خلدونعمالة: مكناسعمرو بن العاص 58 إلتحاق بالزوجإيمان غزالي 04001Y)مزدوجمكناس )البلدية

604/09/19عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسموساوة 11 إلتحاق بالزوجاحدادوش حجيبة 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99إقليم: بركانابن حزمعمالة: مكناسبني معدان 58 مزدوجبوغريبة04464Bاحمد طواهري

116/09/98عمالة: مكناسالتقدمعمالة: مكناسالتنمية 42 إلتحاق بالزوجةادريس  زعنون 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

113/09/02عمالة: مكناسورزيغة  المركزعمالة: مكناسبني مرعاز 93 مزدوجالدخيسة03893Fادريس زعروري

705/09/08عمالة: مكناسم غازيعمالة: مكناسعمرو بن العاص 23 إلتحاق بالزوجةاسامة  الشطاطي 03956Z)مزدوجمكناس )البلدية

813/02/17عمالة: مكناسأولد سليم الجديدةعمالة: مكناستالغزى المركز 32 مزدوجمهاية27469Gاسماء كرامي
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110/04/17عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسالقدارة المركز 27 إلتحاق بالزوجةالسماعيلي رشيد 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/82عمالة: مكناسالسعادةعمالة: مكناسسكينة بنت الحسين 152 أقدمية 16 سنةالتاوتي زهور 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

1002/09/09إقليم: الحاجبالنبعاثعمالة: مكناسالمخاطير 26 إلتحاق بالزوجالتوزاني لطيفة 04111Tمزدوججحجوح

102/09/14عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخعمالة: مكناسالبهاليل المركز 20 إلتحاق بالزوجةالحسين امعماع 03896Jمزدوجواد الجديدة

317/09/90عمالة: مكناسالمام البخاريعمالة: مكناسعين الجمعةالجنوبية 132 أقدمية 16 سنةالحلبي نصرالدين 03963G المشور الستينية

)البلدية(
مزدوج

116/09/82عمالة: مكناسسكينة بنت الحسينعمالة: مكناسمي زيادة 186 أقدمية 16 سنةالحمزاوي رشيدة 03974U)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسالمصلى 110 أقدمية 12 سنةالخالدي عبد الفتاح 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

701/01/12عمالة: مكناسوادي الجديدةعمالة: مكناسايت احساين المركز 15 إلتحاق بالزوجالخراز سعاد 03836Uمزدوجواد الجديدة

516/09/02عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسعين الجمعةالجنوبية 115 إلتحاق بالزوجالخمليشي سهام 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية الحي عمالة: مكناستالغزى المركز

الحسني

107/09/05إقليم: برشيد 52 إلتحاق بالزوجالدرك سناء 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

216/09/98عمالة: مكناسعبدا الشفشاونيعمالة: مكناسايت رحو المركز 117 إلتحاق بالزوجالرفاعي آسية 03977X)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/85عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسالمهاية 130 أقدمية 16 سنةالسعدية أمزان 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

413/03/17إقليم: الحاجببودربالةعمالة: مكناسأولد سليم 38 إلتحاق بالزوجالشاوي لطيفة 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

221/09/83عمالة: مكناسالضحىعمالة: مكناسالقدارة المركز 98 مزدوجالدخيسة26057Xالشكوتني م

116/09/98عمالة: مكناسالتقدمعمالة: مكناسمعمل السمنت 111 إلتحاق بالزوجالصمدي فدوى 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/85عمالة: مكناسحمزة بن عبد المطلبعمالة: مكناسمولي لحسن حيزوني 166 أقدمية 16 سنةالعراقي عبدالفتاح 03813U)مزدوجمكناس )البلدية

207/09/16عمالة: مكناسالوفاقعمالة: مكناسأيت إسحاق 23 إلتحاق بالزوجالعفير نور الهدى 04009G)مزدوجمكناس )البلدية
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617/09/84إقليم: ميدلتمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: مكناسابراهيم الروداني 20 نعمالفاهم           م 11597E)مزدوجميدلت )البلدية

216/09/99عمالة: مكناسابن النفيسعمالة: مكناساسماء بنت ابي بكر 128 أقدمية 16 سنةالقاسمي فاطمة 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناسوادي الذهب 91 إلتحاق بالزوجالقباقبي اليعقوبي سهام 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

117/09/90عمالة: مكناسالتنميةعمالة: مكناسورزيغة  المركز 139 أقدمية 12 سنةالقنفوحي جمال 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

913/02/17عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسأولد سليم 37 إلتحاق بالزوجالكنوني سميرة 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

304/09/02عمالة: مكناسالمختار السنتيسيعمالة: مكناساعرب الصباح 90 إلتحاق بالزوجةالكوازي الصديق 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

716/09/98عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناساعرب الصباح 99 أقدمية 12 سنةالمشرفي تورية 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

505/09/08عمالة: مكناسواد الرمان  المركزعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 31 مزدوجعين جمعة04038Nالمغاري سليم

114/09/01عمالة: مكناسالليمونعمالة: مكناسموساوة 108 إلتحاق بالزوجالهباجي     كريمة 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

1004/09/02عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسلغشيوة مركزية 53 مزدوجواد الجديدة03898Lالهيللي نجوى

105/09/11عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسعبد ا بن حذافة 52 إلتحاق بالزوجالوهلي كوثر 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/89عمالة: مكناسابو القاسم الشابيعمالة: مكناسسيدي علي المركز 153 أقدمية 16 سنةاليتيم حرية 03958B)مزدوجمكناس )البلدية

316/09/99عمالة: مكناسفاطمة الفهريةعمالة: مكناسعبد ا بن حذافة 59 إلتحاق بالزوجامينة التباني 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

407/09/16عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسالقدارة المركز 7 إلتحاق بالزوجامينة الجناتي الدريسي 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

303/09/13إقليم: الخميساتالثكنةعمالة: مكناسعمرو بن العاص 34 سيدي علل 11513Nايت ادريس حفيظة

البحراوي )البلدية(
مزدوج

504/09/12عمالة: مكناسابن خلدونعمالة: مكناسكرمت 22 إلتحاق بالزوجايمان احمري 04001Y)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناساولد نصير المركز 76 إلتحاق بالزوجبشرى ابروزي 24490U)مزدوجمكناس )البلدية
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105/10/06عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 12 إلتحاق بالزوجبنلمكي ايمان 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

205/09/08عمالة: مكناسايت عبة المركزعمالة: مكناسأيت عبدي 72 إلتحاق بالزوجبوطاهر مريم 04024Yمزدوجدار أم السلطان

عمر بن عبد العزيز 

مرجان

116/09/98إقليم: تازةحي المسيرةعمالة: مكناس 50 نعمبيبي فاطمة 16103C)مزدوجتازة )البلدية

مدرسة واد الرمان عمالة: مكناسواد الرمان  المركز

الجماعاتية

106/09/17عمالة: مكناس 14 إلتحاق بالزوجتورية فاسكي 25902D عين كرمة-واد

الرمان
مزدوج

127/05/17عمالة: مكناسزوالطعمالة: مكناسموساوة 36 إلتحاق بالزوججريري سعاد 03884Wمزدوجالدخيسة

416/09/99عمالة: مكناسايت رحو المركزعمالة: مكناسالقدارة المركز 70 إلتحاق بالزوججليلة بريشي 03914Dمزدوجمجاط

613/09/02عمالة: مكناسالمنصورعمالة: مكناسالمخاطير 102 إلتحاق بالزوجحامد ا عائشة 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيعمالة: مكناسعبد ا بن ياسين

وتنان
102/09/10 18 نعمحدوش سهام 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

204/09/02عمالة: مكناسحي السلمعمالة: مكناسالتنمية 60 إلتحاق بالزوجحسناء بوزكري 03999W)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/12عمالة: الميةأنس بن مالكعمالة: مكناسفرطاسة المركز 21 مزدوجبني يخلف27559Eحسناء غالمي

716/09/96عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخعمالة: مكناسالقدارة المركز 73 مزدوجواد الجديدة03896Jحفصة الدرقاوي

عمر بن عبد العزيز 

المهاية

106/09/17عمالة: مكناسالتنميةعمالة: مكناس 12 إلتحاق بالزوجحفيظة الفللي 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

504/09/18عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسورزيغة  المركز 12 إلتحاق بالزوجحليمة كنوز 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية طه عمالة: مكناسأولد سليم

حسين

302/09/16عمالة: فاس 17 إلتحاق بالزوجةحميد العلطيفي 19829C المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

416/09/93عمالة: مكناسالوحدةعمالة: مكناسورزيغة  المركز 61 إلتحاق بالزوجةحميد كيسو 04014M)مزدوجتولل )البلدية

عمر بن عبد العزيز 

المهاية

602/09/09عمالة: مكناسالملعمالة: مكناس 45 إلتحاق بالزوجحنان الناجي 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

113/02/17عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسعزيب الحمراء 45 مزدوجواد الجديدة03898Lحياة بركاط
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عمر بن عبد العزيز 

المهاية

المهدي بن تومرت عمالة: مكناس

ويسلن

326/09/03عمالة: مكناس 46 إلتحاق بالزوجحياة لمحندري 22647R)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/94عمالة: مكناستعاونية المسيرةعمالة: مكناسالقدارة المركز 91 إلتحاق بالزوجةخالد لغلم 04032Gمزدوجأيت ولل

516/09/99عمالة: مكناسورزيغة  المركزعمالة: مكناسعوينت الرمل المركز 81 مزدوجالدخيسة03893Fخالد مطانض

105/09/08عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسأيت عبدي 72 إلتحاق بالزوجخدام ا مريم 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

601/02/17إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنعمالة: مكناسبني معدان 45 مزدوجأيت بورزوين21187Dخديجة اسليطن

116/09/86إقليم: الحاجبايت يعزمعمالة: مكناسابن العميد 42 نعمخليد  ماني 04191Eمزدوجأيت يعزم

116/09/99عمالة: مكناسالضحىعمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخ 96 إلتحاق بالزوجةخويا م 26057Xمزدوجالدخيسة

513/02/17إقليم: الحاجبدوار لكرمعمالة: مكناسايت احساين المركز 35 مزدوجلقصير24486Pدنيا مكاري

116/09/92إقليم: الحاجبالمسيرةعمالة: مكناسالليمون 34 نعمرابحة الكنون 19894Y)مزدوجالحاجب )البلدية

129/03/17عمالة: مكناسم الزرقطونيعمالة: مكناستالغزى المركز 36 إلتحاق بالزوجرباج نعبمة 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

813/02/17عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةعمالة: مكناسالنزالة 32 عين كرمة-واد 04047Yرشيدة النكادي

الرمان
مزدوج

116/09/94عمالة: الرباطفاطمة الزهراءعمالة: مكناسعبدا الشفشاوني 54 نعمرشيدة بنحساين 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

1016/02/17إقليم: صفرومدرسة ابن رشدعمالة: مكناسايت احساين المركز 35 إيموزار كندر 02276Yرشيدة جيجي

)البلدية(
مزدوج

701/01/12عمالة: مكناسبوعسل المركزعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 35 مزدوجوليلي03845Dرقية  زيريد

116/09/85عمالة: مكناسالوحدةعمالة: مكناسايت عبة المركز 147 أقدمية 16 سنةزروال نورالدين 04014M)مزدوجتولل )البلدية

105/09/11عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسأولد سليم 7 إلتحاق بالزوجزهرة  فرطاس 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

107/09/04عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريعمالة: مكناسعبد ا بن حذافة 56 إلتحاق بالزوجزهور اكعبون 03965J)مزدوجمكناس )البلدية
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217/09/90عمالة: مكناسالحافظ بن حجرعمالة: مكناسالمسيرة الخضراء 128 أقدمية 16 سنةزهور صالحي 04012K)مزدوجتولل )البلدية

216/09/02عمالة: مكناسفاطمة الفهريةعمالة: مكناسأولد سليم 115 أقدمية 12 سنةزوبير نوال 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

507/09/00عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 55 إلتحاق بالزوجزينب حمي 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

المهدي بن تومرت عمالة: مكناسالمخاطير

ويسلن

315/09/10عمالة: مكناس 22 إلتحاق بالزوجساسي كريمة 22647R)مزدوجويسلن )البلدية

117/09/92عمالة: مكناسالمصلىعمالة: مكناسايت عبة المركز 177 أقدمية 16 سنةسعاد  بن الحاج لحسن 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

913/02/17عمالة: مكناسالحاج قدورعمالة: مكناسأيت إسحاق 28 إلتحاق بالزوجسعاد زري 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

عمر بن عبد العزيز عمالة: مكناساعرب الصباح

المهاية

606/09/01عمالة: مكناس 53 مزدوجمهاية21538Kسعيد    برهماني

813/02/17عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسالقدارة المركز 27 إلتحاق بالزوجسكينة اوسار 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

313/02/17عمالة: مكناسفرطاسة المركزعمالة: مكناسالعامة المركز 35 مزدوجوليلي03839Xسكينة بنصالح

113/02/17عمالة: مكناسأحدعمالة: مكناستالغزى المركز 42 مولي ادريس 03823Eسلمى  علوش

زرهون )البلدية(
مزدوج

104/09/02عمالة: مكناسالتقدمعمالة: مكناسالضحى 50 إلتحاق بالزوجسلوى أوال 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

202/09/15عمالة: مكناسالبطحاءعمالة: مكناسعبد ا بن حذافة 30 إلتحاق بالزوجسلوى احساين 03804J)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/90عمالة: مكناسنجمة الوسطعمالة: مكناسمولي يوسف 106 نعمأقدمية 12 سنةسماوي ربيعة 27266Lمزدوجأيت ولل

602/09/14عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناسأولد سليم 14 إلتحاق بالزوجسمية الخالدي 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/94عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناسنجمة الوسط 8 نعمإلتحاق بالزوجةسمير العكري 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

516/09/98عمالة: مكناسابن حزمعمالة: مكناسموساوة 65 إلتحاق بالزوجةسمير دواول 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

316/02/17عمالة: مكناسعين عرمة المركزعمالة: مكناسلغشيوة مركزية 36 إلتحاق بالزوجسميرة بودروس 04015Nمزدوجعين عرمة
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213/02/17عمالة: مكناسم غازيعمالة: مكناسأولد سليم 38 إلتحاق بالزوجسميرة معطوش 03956Z)مزدوجمكناس )البلدية

113/03/17عمالة: مكناسزوالطعمالة: مكناسأولد سليم 33 إلتحاق بالزوجسناء  الميموني 03884Wمزدوجالدخيسة

206/09/00عمالة: مكناسم الزرقطونيعمالة: مكناسالتنمية 42 إلتحاق بالزوجسناء نويرة 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

113/02/17عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةعمالة: مكناسبني عمار 45 مولي ادريس 03825Gسهام أوزنيني

زرهون )البلدية(
مزدوج

213/02/17عمالة: مكناسشكيب أرسلنعمالة: مكناسبني معدان 32 إلتحاق بالزوجسهام البوعيادي 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

102/02/17عمالة: مكناسالتنميةعمالة: مكناسبني معدان 35 إلتحاق بالزوجسومية أقشمير 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

عمر بن عبد العزيز عمالة: مكناسعين بزيز المركز

المهاية

102/09/10عمالة: مكناس 37 مزدوجمهاية21538Kسيهام اموراق

المدرسة البتدائية ابن عمالة: مكناسالنزالة

سينا

213/02/17عمالة: فاس 32 إلتحاق بالزوجشادية المرابط 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

607/09/05عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزعمالة: مكناسبوعسل المركز 83 إلتحاق بالزوجشروهو لمياء 04021Vمزدوجدار أم السلطان

1016/09/92إقليم: الحاجبسيدي امباركعمالة: مكناسالعامة المركز 35 مزدوجلقصير04189Cشكري الزهري

116/09/93عمالة: مكناسمي زيادةعمالة: مكناسابن جابر المكناسي 136 أقدمية 16 سنةشكري جميلة 03971R)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/99عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناسزوالط 86 إلتحاق بالزوجشكري رشيدة 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99عمالة: مكناسايت رحو المركزعمالة: مكناسأولد سليم 107 إلتحاق بالزوجةشوقي هرام 03914Dمزدوجمجاط

605/09/07عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةعمالة: مكناسبني معدان 31 عين كرمة-واد 04047Yصباح الصنهاجي

الرمان
مزدوج

305/09/08عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسمدرسة كم 41 إلتحاق بالزوجصليحة بيغلفا 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/98عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناسوادي الذهب 88 إلتحاق بالزوجصماد ابتسام 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسالحاج قدورعمالة: مكناسايت احساين المركز 71 إلتحاق بالزوجطاهيري صالحة 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج
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عمر بن عبد العزيز عمالة: مكناسالعامة المركز

المهاية

327/05/17عمالة: مكناس 45 مزدوجمهاية21538Kظريف لطيفة

عمالة: الصخيرات المغرب العربيعمالة: مكناسعبدا الشفشاوني

 - تمارة
116/09/85 40 نعمعبد اللطيف السحيمي 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

202/09/15عمالة: مكناسسيدي مسعودعمالة: مكناسعزيب الحمراء 12 إلتحاق بالزوجةعبد الواحد ناصري 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

916/09/94عمالة: مكناسالملعمالة: مكناسالتنمية 12 إلتحاق بالزوجةعبدالدائم الوردي 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/93عمالة: مكناسالمنصورعمالة: مكناسبني مرعاز 111 إلتحاق بالزوجةعبدالرحيم الحليمي 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

101/01/10عمالة: مكناسابن زهرعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 23 إلتحاق بالزوجةعبدالعزيز الرياني 03838W سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

716/09/96عمالة: مكناسالمختار السوسيعمالة: مكناساولد يوسف 48 إلتحاق بالزوجةعبدا الودي 04008F)مزدوجمكناس )البلدية

118/09/03عمالة: مكناسالتقدمعمالة: مكناسالقدارة المركز 113 إلتحاق بالزوجعتمي عتيقة 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

213/02/17عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسبني معدان 42 مزدوجواد الجديدة03898Lعتيقة انويكة

316/09/97إقليم: الحاجبالسعادةعمالة: مكناسزوالة 63 عين تاوجطات 04113Vعزيز الخباز

)البلدية(
مزدوج

516/09/94عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناسمعمل السمنت 27 إلتحاق بالزوجةعزيز حوود 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/80عمالة: مكناسعبد الخالق الطريسعمالة: مكناسابن جابر المكناسي 176 أقدمية 16 سنةعزيزة الشعراني 19883L)مزدوجمكناس )البلدية

204/09/19عمالة: مكناسالتنميةعمالة: مكناسزوالة 10 إلتحاق بالزوجعزيوي سكينة 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

916/09/03إقليم: خنيفرةاساكاعمالة: مكناسايت احساين المركز 75 إلتحاق بالزوجعشميش  حفيظة 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

1013/09/02إقليم: الحاجبسوق الكورعمالة: مكناسموساوة 88 مزدوجأيت بوبيدمان04159Vعصام اجحيلل

202/09/15عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسالقدارة المركز 7 إلتحاق بالزوجغريبة عقيل 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

402/09/16عمالة: مكناسالزهرعمالة: مكناسالبهاليل المركز 15 إلتحاق بالزوجغزلن غجي 03960D)مزدوجمكناس )البلدية
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516/09/98عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريعمالة: مكناسفرطاسة المركز 53 إلتحاق بالزوجةفؤاد اسكان 03965J)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/12عمالة: مكناسبني مرعازعمالة: مكناسالعامة المركز 33 مزدوجوليلي03848Gفاطمة الزهراء الصقر

913/02/17عمالة: مكناسعين كرمةعمالة: مكناساعرب الصباح 45 عين كرمة-واد 04043Uفاطمة الزهراء الملوكي

الرمان
مزدوج

إقليم: مولي اولد العلم المركزعمالة: مكناسايت احساين المركز

يعقوب
917/02/17 45 مزدوجلعجاجرة02191Fفاطمة الزهراء تويتي

116/09/92عمالة: مكناسالمختار السنتيسيعمالة: مكناسالوحدة 64 إلتحاق بالزوجفاطمة خريفي 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

213/02/17إقليم: الحاجبالقدسعمالة: مكناساعرب الصباح 36 إلتحاق بالزوجفاطمة صغير 04108P عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

317/09/90عمالة: مكناسسكينة بنت الحسينعمالة: مكناسموساوة 147 أقدمية 16 سنةفاوزي نعيمة 03974U)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسرياض توللعمالة: مكناساولد نصير المركز 171 أقدمية 16 سنةفتيحة لفضيل 26639E)مزدوجتولل )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناسبوعسل المركز 54 إلتحاق بالزوجةفريد الباهي 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

105/09/03عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 42 إلتحاق بالزوجفيللي منصف رشيدة 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/95عمالة: مكناسم الزرقطونيعمالة: مكناسالحافظ بن حجر 108 أقدمية 16 سنةقشاني كوثر 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/15عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناساعرب الصباح 29 إلتحاق بالزوجكبيري فاطمة 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

عمر بن عبد العزيز 

المهاية

213/02/17عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناس 31 إلتحاق بالزوجكريمة بود 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسالتقدمعمالة: مكناسعوينت الرمل المركز 100 إلتحاق بالزوجكزوط وفاء 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/18عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسبني مرعاز 16 إلتحاق بالزوجكوثر الزيفيت 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

713/02/17عمالة: مكناسأيت إسحاقعمالة: مكناسبني معدان 35 عين كرمة-واد 04034Jكوثر بطاهري

الرمان
مزدوج

إقليم: سيدي مدرسة م السادسعمالة: مكناسزوالط

سليمان
502/09/15 18 إلتحاق بالزوجكوثر زروال 10852V سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج
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513/02/17إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزعمالة: مكناسبني عمار 45 مزدوجاغبالو اقورار02350Dلبنى  الجابري

813/02/17عمالة: مكناسأولد سليمعمالة: مكناسبني مرعاز 32 مزدوجمهاية03908Xلبنى شقرون

216/09/94عمالة: مكناسسيدي مسعودعمالة: مكناسبني معدان 51 إلتحاق بالزوجةلحسن بولهري 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/92عمالة: مكناسعقبة بن نافععمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخ 107 إلتحاق بالزوجةلحلو عبدالرزاق 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

113/02/17إقليم: بولمانبوعاصمعمالة: مكناسعزيب الحمراء 55 مزدوجسكورة مداز07938Cلطيفة حدوش

126/10/02عمالة: مكناسمي زيادةعمالة: مكناسأولد سليم 147 أقدمية 16 سنةلمحسني امل 03971R)مزدوجمكناس )البلدية

704/09/19عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسأولد سليم 11 إلتحاق بالزوجلمياء الربوزي 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

313/02/17إقليم: الحاجبلقصيرعمالة: مكناساولد يوسف 45 مزدوجلقصير04180Tلمياء الكومة

805/09/11عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسأحد 20 إلتحاق بالزوجلمياء بناني خير الدين 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

106/09/00عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيعمالة: مكناسالبريدية المركز 58 إلتحاق بالزوجلوبنا سداد 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسالليمونعمالة: مكناسشكيب أرسلن 61 إلتحاق بالزوجماجدة أكنوز 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

905/09/03عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرعمالة: مكناسعين بزيز المركز 17 إلتحاق بالزوجماجدة عبيزة 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

803/09/13عمالة: مكناسورزيغة  المركزعمالة: مكناساعرب الصباح 31 إلتحاق بالزوجةمحسن مفتاحي 03893Fمزدوجالدخيسة

إقليم: مولي بنطلحة المركزعمالة: مكناسكرمت

يعقوب
116/09/96 43 مزدوجسبت لوداية02144Eم أقطبوز

102/09/16إقليم: الحاجبعين ابلوزعمالة: مكناساعرب الصباح 22 إلتحاق بالزوجةم الحاجي 04181Uمزدوجلقصير

706/09/00إقليم: الحاجبالدار البيضاءعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 53 مزدوجسبع عيون )البلدية(04115Xم المالولي

1013/02/17عمالة: مكناسبوعسل المركزعمالة: مكناساولد يوسف 35 مزدوجوليلي03845Dمريم أعكي
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مدرسة واد الرمان 

الجماعاتية

804/09/19عمالة: مكناسالمهايةعمالة: مكناس 11 إلتحاق بالزوجمريم الساخي 03905Uمزدوجمهاية

813/02/17عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 36 إلتحاق بالزوجمريم الوضار 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية اولد عمالة: مكناسالنزالة

بوطيب 2

102/09/14إقليم: الناضور 24 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nمريم اليزيوي

117/09/90عمالة: مكناسمدرسة توللعمالة: مكناسمصطفى المعني 148 أقدمية 16 سنةمريم خلفي 04013L)مزدوجتولل )البلدية

813/02/17عمالة: مكناسالنزالةعمالة: مكناسالعامة المركز 35 مزدوجنزالة بني عمار03881Tمنار الصادقي

المدرسة البتدائية عمالة: مكناسايت رحو المركز

السلم

713/09/00عمالة: فاس 60 إلتحاق بالزوجةمنير اخنابة 18535W)مزدوجأكدال )المقاطعة

113/02/17عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناساعرب الصباح 36 إلتحاق بالزوجمينة معجي 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

105/09/03عمالة: مكناسالليمونعمالة: مكناسزوالط 100 إلتحاق بالزوجنادي جمعة 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

704/09/02عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزعمالة: مكناسعوينت الرمل المركز 65 إلتحاق بالزوجنادية أفقير 04021Vمزدوجدار أم السلطان

106/09/01عمالة: مكناسعبد ا بن رواحةعمالة: مكناسعين بزيز المركز 71 إلتحاق بالزوجنادية الفاروقي 03808N)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/09عمالة: مكناسأحدعمالة: مكناسعين بزيز المركز 7 إلتحاق بالزوجنادية اوبلوش 03823E مولي ادريس

زرهون )البلدية(
مزدوج

607/09/05عمالة: مكناسفاطمة الفهريةعمالة: مكناسالقدارة المركز 9 إلتحاق بالزوجنادية دامو 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/00عمالة: مكناسأنس بن مالكعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 109 إلتحاق بالزوجةنبيل زريول 19884M)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية عمالة: مكناسالعامة المركز

مولي علي الشريف

1113/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 02016Rنبيلة بن نحيلة

)المقاطعة(
مزدوج

306/09/01عمالة: مكناسابو القاسم الزيانيعمالة: مكناسمعمل السمنت 44 إلتحاق بالزوجنجية شاكري 03815W)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/95عمالة: مكناسالمنصورعمالة: مكناسمصطفى المعني 128 أقدمية 16 سنةنزهة الطايع 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/94عمالة: مكناسالمصلىعمالة: مكناسادريس الول 118 أقدمية 16 سنةنزهة حميمي 21492K)مزدوجمكناس )البلدية
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305/09/08إقليم: تازةعين فندل المركزعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 41 مزدوجمطماطة16391Rنسرين كسكوس

117/09/90عمالة: مكناسسيدي مسعودعمالة: مكناسبني مرعاز 155 أقدمية 16 سنةنعماوي م 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

813/02/17عمالة: مكناسالبهاليل المركزعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 35 عين كرمة-واد 04037Mنعيمة الصنهاجي

الرمان
مزدوج

المهدي بن تومرت 

ويسلن

505/09/03عمالة: مكناسالرهونيعمالة: مكناس 58 إلتحاق بالزوجنعيمة العباد 03814V)مزدوجمكناس )البلدية

813/02/17عمالة: مكناسالنزالةعمالة: مكناسالعامة المركز 35 مزدوجنزالة بني عمار03881Tنعيمة صفور

216/09/96عمالة: مكناسم الزرقطونيعمالة: مكناستالغزى المركز 39 إلتحاق بالزوجةنورالدين اليعكوبي 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

205/09/08عمالة: مكناساعرب الصباحعمالة: مكناسالعامة المركز 31 مزدوجمهاية03910Zهبازي طارق

513/02/17إقليم: الحاجبسيدي الشافيعمالة: مكناسأولد سليم 45 مزدوجلقصير04177Pهل سلوى

101/01/10عمالة: مكناسالوفاقعمالة: مكناسبني مرعاز 23 إلتحاق بالزوجةهليل عبدالرفيع 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

313/02/17عمالة: مكناسالحاج قدورعمالة: مكناسالقدارة المركز 26 إلتحاق بالزوجهناء اكرادي 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

116/09/89عمالة: مكناسالسعادةعمالة: مكناسعين غرباوي 165 أقدمية 16 سنةهيلل المصطفى 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/02إقليم: إفرانمدرسة السلم البتدائيةعمالة: مكناسبني مرعاز 70 إلتحاق بالزوجوصال جليلي 10678F)مزدوجإفران )البلدية

323/09/04عمالة: مكناسأنس بن مالكعمالة: مكناسوادي الجديدة 84 إلتحاق بالزوجوغادي فاطمة 19884M)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/02عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسابراهيم الروداني 44 إلتحاق بالزوجوفاء الدكالي 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

117/02/17عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبعمالة: مكناسعزيب الحمراء 35 إلتحاق بالزوجوفاء الرامي 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

313/02/17عمالة: مكناسأولد سليمعمالة: مكناسالنزالة 32 مزدوجمهاية03908Xوفاء المكرش

216/09/91عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزعمالة: مكناسعين غرباوي 91 إلتحاق بالزوجولشكر ربيعة 04021Vمزدوجدار أم السلطان
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109/09/00عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناسالحاج قدور 88 إلتحاق بالزوجيزيدي اسية 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

104/09/12إقليم: خنيفرةالمام عليعمالة: مكناسسيدي سليمان المركز 31 نعميومور فاطمة 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

716/09/97عمالة: مكناسالمغاصيين المركزعمالة: مكناسبني معدان 31 مزدوجمغاصيين03854Nيونس  الدلعي

303/09/13عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريعمالة: مكناسعقبة بن نافع 58 المازيغيةمكناس )البلدية(03965Jحنان اعيساوي

م/م أيت علي إقليم: بولمانكيكو المركز

وبوبكر-المركز

107/09/05إقليم: صفرو 56 مزدوجعين الشكاك02420E شيشي م

المدرسة البتدائية إقليم: بولمانتغزوت

الخوارزمي

313/02/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجإحسان الطايش 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

1013/02/17إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانانجيل اختارن 45 مزدوجكيكو07878Mأحكوض فاطمة

306/09/17عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: بولمانتكور الغربية 22 إلتحاق بالزوجةأحمد بوعرفاوي 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

102/09/20إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولمانايت ايمان 7 مزدوجالرميلة08011Gأدرغيلي ابراهيم

604/09/19إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولمانركو 14 مزدوجالرميلة08011Gأسرار ادريس

401/01/17إقليم: الحاجببودربالةإقليم: بولمانويزغت 21 إلتحاق بالزوجأسماء الحرشي 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

202/09/10عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: بولمانبلصفرات 93 مزدوجويسلن )البلدية(03829Lإكرام بوطريكي

102/09/20إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: بولمانبلصفرات 8 إلتحاق بالزوجإنصاف القندوسي 02417Bمزدوجعين الشكاك

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: بولمانتيساف 21 مزدوجعين لكداح15894Aإيمان  صغير

906/09/17عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: بولمانتانديت30 28 مولي ادريس 03825Gابتسام الحسناوي

زرهون )البلدية(
مزدوج

204/09/19إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: بولمانارانيوب 14 مزدوجتازوطة02307Gابراهيم انزلي

119/03/83إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانملوية الوسطى 166 أقدمية 16 سنةابراهيم اهريوي 07870D أوطاط الحاج

)البلدية(
مزدوج
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المدرسة الجماعاتية إقليم: بولمانتانديت26

تامشاشاط

1106/09/17إقليم: الحاجب 28 مزدوجتامشاشاط25215Gابراهيم بلقاسمي

816/09/98إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: بولمانكيكو المركز 119 مزدوجكندر سيدي خيار02287Kاحمد اوبريري

116/09/96إقليم: بولمانالملإقليم: بولمانمكدول اولد يوسف 167 أقدمية 16 سنةاحمد حساني 07864X)مزدوجميسور )البلدية

104/09/18إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولماناولد علي 21 مزدوجويزغت07967Jادريس اهليلوا

604/09/18إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: بولمانانجيل اختارن 31 مزدوجبطيط04171Hازراد حورية

504/09/19إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: بولمانايت بن الشريف 24 مزدوجأولد امكودو02369Zاسماء امشيش

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 35 مزدوجواد الجمعة15805Dاسماعيل تيلولوت

304/09/19إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانواولزمت 14 مزدوجكيكو07875Jاقسيس عمر

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: بولمانايت حمزة

الروضة-المركز

619/02/17إقليم: صفرو 32 مزدوجكندر سيدي خيار02290Nالحسين افري

704/09/19إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزيةإقليم: بولمانايت بن الشريف 11 مزدوجسيدي المخفي10767Cالحسين اوالحاج

602/09/20إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: بولمانام اجنيبة 17 مزدوجأيت سغروشن16354Aالحسين بلط

306/09/17إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانانجيل اختارن 19 مزدوجكيكو07875Jالحسين بوربيع

106/09/17إقليم: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: بولمانارانيوب 32 ايموزار مرموشة 07872Fالحسين ساسول

)البلدية(
مزدوج

404/09/18إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانلفريطيسة 15 مزدوجتيساف08004Zالخدير يونس

مدرسة المسيرة إقليم: بولماناشنعكي

الخضراء

613/02/17إقليم: صفرو 42 مزدوجرباط الخير )البلدية(02284Gالروح لمياء

206/09/06إقليم: بولمانالنورإقليم: بولماناسرارن 69 إلتحاق بالزوجالزهراء ابن يوسف 20059C)مزدوجميسور )البلدية

606/09/17عمالة: مكناسزوالةإقليم: بولمانالملحة 38 مزدوجمهاية03906Vالشيماء ذاهب
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713/02/17عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: بولماناشنعكي 42 مزدوجواد الجديدة03898Lالصافي لبنى

304/09/18إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانلفريطيسة 15 مزدوجالميس مرموشة07912Zالعرباوي عبد الرحيم

404/09/18إقليم: بولمانانجيل ايت لحسنإقليم: بولمانلفريطيسة 21 مزدوجانجيل07891Bالعربي بوعبيدي

204/09/18عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: بولمانتيساف 31 مزدوجمهاية03910Zالفجري لبنى

505/09/07عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: بولمانايت حمزة 101 إلتحاق بالزوجالكناني نادية 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: بولمانايت يخلف

سينا

202/09/14عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجالهام الدهبي 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: بولمانبلقاسمات

المركزية

302/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجتيزكيت10684Mالهام المكاوي

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: بولمانانجيل اختارن

الروضة-المركز

506/09/17إقليم: صفرو 38 مزدوجكندر سيدي خيار02290Nالهام شاكر العلوي

1204/09/18عمالة: مكناسبني معدانإقليم: بولماناولد عايد 21 مزدوجشرقاوة03868Dالواسيني سعيد

102/09/20إقليم: بولمانتانديت 14إقليم: بولمانايت ايمان 7 مزدوجافريطيسة08029Bامي ابراهيم

104/09/19إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: بولمانبوسلم 14 مزدوجسكورة مداز07938Cامحيراش حسناء

م/م أيت علي إقليم: بولمانكيكو المركز

وبوبكر-المركز

404/09/12إقليم: صفرو 58 مزدوجعين الشكاك02420Eامرار حبيبة

المدرسة البتدائية طه إقليم: بولمانالكرطي

حسين

404/09/19عمالة: فاس 12 إلتحاق بالزوجانصاف قردود 19829C المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانالملحة 24 مزدوجتيساف08004Zايمان باشا

204/09/19إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانايت حمزة 14 مزدوجكيكو07875Jايوب بنوار

606/09/17إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: بولماناولد علي 38 مزدوجالقصابي  ملوية07961Cايوب مومن

902/09/15إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: بولمانايت حمزة 21 إلتحاق بالزوجةبكي عمراني زكرياء 06633Jمزدوجامرابطن
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102/09/20إقليم: بولمانلفريطيسةإقليم: بولمانالسخونة 7 مزدوجافريطيسة08034Gبن احمد بوعبيدي

702/09/20إقليم: بولمانبلصفراتإقليم: بولمانواولزمت 7 مزدوجافريطيسة08031Dبن حرو يوسف

302/09/20إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانايت ايمان 7 مزدوجكيكو18433Kبن حودير عبد الصمد

104/09/19إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانواولزمت 14 مزدوجكيكو18441Uبوخشاش سفيان

المدرسة الجماعاتية 

السخونة

604/09/19إقليم: بولماناشنعكيإقليم: بولمان 12 مزدوجسكورة مداز07941Fبوشتى بورزيق

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: بولماناولد عايد 21 مزدوجلولجة15454Xبوكنيفي م

813/02/17إقليم: صفروم/م أولد مكودو-المركزإقليم: بولمانتانديت 14 35 مزدوجأولد امكودو02366Wتوفيق مكان

704/09/18إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: بولمانافقيرن 18 مزدوجتازوطة02307Gجسيم لعروسي

302/09/20إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولماناولد علي 7 مزدوجالرميلة08011Gجعفر ديدي

802/09/20إقليم: بولماناسعيدةإقليم: بولمانتانديت 11 7 إلتحاق بالزوججهان الكرميط 07956Xمزدوجالقصابي  ملوية

610/04/17عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: بولمانعثمان بن عفان 32 مزدوجمهاية03910Zجهان اليعقوبي

م/م  القاضي إقليم: بولمانبلصفرات

عياض-المركز

406/09/17إقليم: صفرو 38 مزدوجالعنوصر02295Uحسناء عريبي

206/09/17إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: بولمانالملحة 32 أوطاط الحاج 26178Dحفيظ جبوتي

)البلدية(
مزدوج

805/09/11إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: بولمانتاكوراست 43 إلتحاق بالزوجحموني رشيدة 07985Dمزدوجسيدي بوطيب

204/09/02إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: بولمانايت  بلل 121 مزدوجاكوراي )البلدية(04109Rحنان  معمر

1004/09/19إقليم: بولمانالقدسإقليم: بولمانايت ايمان 14 ايموزار مرموشة 22929Xحنان أومازوز

)البلدية(
مزدوج

104/09/02إقليم: بولمانالملإقليم: بولماناولد بوخالفة 139 أقدمية 16 سنةحنان احميدة 07864X)مزدوجميسور )البلدية
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106/09/17إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانام اجنيبة 28 أوطاط الحاج 07868Bحنان الغازي

)البلدية(
مزدوج

510/04/17إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: بولمانالميس مرموشة 42 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kحنان حركات

802/09/20عمالة: مكناسبني معدانإقليم: بولمانايت العز 17 مزدوجشرقاوة03868Dحنان مجدوبي

306/09/17إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: بولمانام اجنيبة 38 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kحياة أسرار

م/م أيت عيسى إقليم: بولمانتاجين

ولحسن-المركز

304/09/18إقليم: صفرو 22 إلتحاق بالزوجخديجة لغريب 02298Xمزدوجالعنوصر

102/09/20إقليم: بولمانعيوشإقليم: بولماناولد علي 7 إلتحاق بالزوجةرشيد بنيس 08022Uمزدوجافريطيسة

702/09/20إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولمانالسخونة 7 مزدوجافريطيسة08018Pرشيد حرش

404/09/18إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانام اجنيبة 28 مزدوجتيساف08004Zرشيدة بختري

902/09/20إقليم: بولمانبلصفراتإقليم: بولمانلفريطيسة 17 مزدوجافريطيسة08031Dرضوان  البونصري

102/09/20إقليم: بولمانالملحةإقليم: بولمانالسخونة 7 مزدوجتيساف08007Cزكرياء القرشي

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: بولمانتانديت30 11 سيدي ام بن 15831Gزهير دهماني

لحسن
مزدوج

إقليم: مولي بياضة المركزإقليم: بولمانايت العز

يعقوب
302/09/20 17 مزدوجسبت لوداية02146Gزينب الدريف

إقليم: مولي عين قنصرة المركزإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن

يعقوب
306/09/17 38 مزدوجعين قنصرة02032Hزينب بخوش

102/09/20إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: بولمانافقيرن 8 إلتحاق بالزوجزينب بوخالف 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

504/09/18عمالة: مكناسبني مرعازإقليم: بولمانايت يخلف 31 مزدوجوليلي03848Gسارة الرامي

1004/09/19إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولمانتاوريرت 15 إلتحاق بالزوجسارة بنكيران 07971Nمزدوجويزغت

إقليم: مولي عين بوعلي المركزإقليم: بولمانتاسة

يعقوب
801/02/17 42 مزدوجعين بوعلي02227Vسارة ضابت
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416/09/97إقليم: صفرومدرسة خالد بن الوليدإقليم: بولمانايت الميس كيكو 110 أقدمية 12 سنةسعاد عزاوي 02280C)مزدوجالمنزل )البلدية

206/09/17إقليم: صفرومدرسة المختار السوسيإقليم: بولماناشنعكي 32 إيموزار كندر 02273Vسعاد فود

)البلدية(
مزدوج

216/09/95عمالة: مكناسعبدا الشفشاونيإقليم: بولمانايموزار  مرموشة 134 أقدمية 16 سنةسعيد اخمــــوش 03977X)مزدوجمكناس )البلدية

105/09/11إقليم: بنسليمانمدرسة الملإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 45 إلتحاق بالزوجسكينة ال ندلسي 19576C)مزدوجبوزنيقة )البلدية

802/09/20إقليم: إفرانم م تابرغازيت المركزيةإقليم: بولمانام اجنيبة 7 مزدوجعين اللوح10733Rسمير جعفر

م/م  القاضي إقليم: بولمانانجيل اختارن

عياض-المركز

504/09/18إقليم: صفرو 31 مزدوجالعنوصر02295Uسناء بابا علي

804/09/19إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولمانتانديت 14 14 مزدوجويزغت07975Tسناء خربوش

306/09/17إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 28 أوطاط الحاج 07868Bسومية افرياط

)البلدية(
مزدوج

927/09/01إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: بولمانملوية الوسطى 86 مزدوجعين الشكاك02421Fصالح عبد  الرحماني

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 17 مزدوجواد الجمعة15805Dصديقة ستيوت

413/02/17إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: بولمانانجيل اختارن 35 مزدوجبئر طم طم02407Rضرضوري مريم

106/09/17عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: بولمانواولزمت 28 مولي ادريس 03825Gضريف رشيد

زرهون )البلدية(
مزدوج

126/09/03إقليم: بولمانالملإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 127 أقدمية 16 سنةطارق لعويد 07864X)مزدوجميسور )البلدية

1102/09/20عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: بولمانالميس مرموشة 7 مزدوجشرقاوة03873Jعائشة بورمضان

المدرسة الجماعاتية إقليم: بولمانافقيرن

المرس

104/09/19إقليم: بولمان 24 مزدوجالمرس25064Tعائشة تيلولوت

106/09/17إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانكيكو المركز 19 مزدوجالميس مرموشة07912Zعبد الله بو الولد

1002/09/20إقليم: بولمانتانديت 14إقليم: بولمانتانديت30 7 مزدوجافريطيسة08029Bعبد الله حسناوي
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الختيار

نتقال إن
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: بولمانارانيوب

المركزية

704/09/19إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10684Mعبد الجليل الكسعى

202/09/20إقليم: بولمانتانديت 11إقليم: بولمانركو 7 مزدوجافريطيسة08028Aعبد الحكيم طورشي

204/09/02إقليم: بولماناولد  اسكيرإقليم: بولمانمكدول اولد يوسف 87 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم باحو 07982Aمزدوجسيدي بوطيب

404/09/19إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولمانبلصفرات 11 مزدوجالرميلة08011Gعبد الغني المعطي

102/09/20إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولمانالسخونة 7 مزدوجافريطيسة08018Pعبد القادر الشقوري

302/09/20إقليم: بولمانايت يخلفإقليم: بولمانايت ايمان 7 مزدوجكيكو18435Mعبد الكريم لغريسي

402/09/12إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانتيغبولة 46 مزدوجكيكو07875Jعبد الواحد بوخلوف

302/09/16إقليم: بركانالتلإقليم: بولمانإيموزار مرموشة.كم 36 مزدوجاكليم )البلدية(04436Wعثمان خجرو

507/09/04إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: بولمانتازلماط 74 مزدوجأهل سيدي لحسن02319Vعزي م

402/09/20إقليم: بولمانلفريطيسةإقليم: بولمانركو 7 مزدوجافريطيسة08034Gعصام بلمكي

302/09/14إقليم: بولماناشنعكيإقليم: بولمانتاجين 38 مزدوجسكورة مداز07941Fعلي رقاسي

504/09/12إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانتانديت 1 77 أوطاط الحاج 07869Cغزلن  حاجي

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: بولمانتانديت 1

السخونة

304/09/18إقليم: بولمان 31 مزدوجافريطيسة26271Eفاضل لجدل

المدرسة الجماعاتية إقليم: بولمانتيساف

اولد الطيب

116/09/99عمالة: فاس 165 أقدمية 16 سنةفاطمة  ازيزا 26171Wمزدوجأولد الطيب

502/09/14عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزإقليم: بولمانبلقاسمات 51 عين كرمة-واد 04052Dفاطمة اتربي

الرمان
مزدوج

329/09/03إقليم: الحاجببودربالةإقليم: بولمانتاكوراست 129 أقدمية 12 سنةفاطمة الزهر 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: بولمانايت بنموسى 17 مزدوجبني سنوس15476Wفاطمة الزهراء العثماني
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: بولمانافقيرن

خديجة

102/09/20إقليم: بولمان 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوعلي 26280Pمزدوجكيكو

702/09/20إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولمانتانديت 1 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوعلي 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: بولمانكيكو المركز

الطيب السفلى

106/09/17عمالة: فاس 27 إلتحاق بالزوجفاطمة اوفخسي 01960Eمزدوجأولد الطيب

106/09/17إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولماناتسيوانت العليا 28 أوطاط الحاج 07869Cفاطمة بروش

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: بولمانبلقاسمات

المرس

902/09/20إقليم: بولمان 7 مزدوجالمرس25064Tفتيحة الصخرة

106/09/17إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانام اجنيبة 28 مزدوجكيكو18438Rفطومة اعزيزي

102/09/20إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: بولمانايت بنموسى 17 مزدوجتيمحضيت10722Dكريمة أوفقير

126/09/03إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانلفريطيسة 137 أقدمية 16 سنةكريمــة طـــوالي 07870D أوطاط الحاج

)البلدية(
مزدوج

606/09/17إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولمانلفريطيسة 22 إلتحاق بالزوجلبنى السبع 07971Nمزدوجويزغت

802/09/20إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانتاكوراست 7 مزدوجكيكو07875Jلحسن أزروال

706/09/17إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: بولمانايت العز 38 مزدوجأيت بورزوين21187Dلحسن ساسول

102/09/20إقليم: بولمانالملحةإقليم: بولماناولد علي 17 مزدوجتيساف08007Cلحسن سباعي

617/09/84عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: بولمانعقبة بن نافع 128 مزدوجمكناس )البلدية(03998Vلحسن شهيد

407/09/04إقليم: صفرومدرسة إبن طفيلإقليم: بولمانسيدي محيو 79 إيموزار كندر 26076Tلخشيش حسن

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: بولمانتانديت 1إقليم: بولمانتانديت22 28 مزدوجافريطيسة08015Lلطيفة افركسو

1104/09/19عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: بولماناسعيدة 14 سيدي عبد ا 03864Zلمياء واحيدي

الخياط
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: بولمانافقيرن

الخليل بن أحمد 

302/09/20عمالة: فاس 7 إلتحاق بالزوجماجدة المكدولي 01940H المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج
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504/09/19إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانالسخونة 14 مزدوجتيساف08004Zم  بياض

502/09/20إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانام اجنيبة 7 مزدوجكيكو18433Kم أفجور

104/09/18عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: بولمانايت يخلف 22 إلتحاق بالزوجةم أمراني علوي 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

217/02/17إقليم: صفرومدرسة المختار السوسيإقليم: بولمانايت حمزة 32 إيموزار كندر 02273Vم الدبي

)البلدية(
مزدوج

404/09/19إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولمانعيوش 14 مزدوجويزغت07975Tم الرحيوي

502/09/14إقليم: بولمانسيدي بوطيبإقليم: بولمانتكور الغربية 30 إلتحاق بالزوجةم العلمي 07979Xمزدوجسيدي بوطيب

402/09/20إقليم: بولمانايت يخلفإقليم: بولمانايت ايمان 7 مزدوجكيكو18435Mم المسكيني

116/09/95إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: بولمانالقدس 112 أقدمية 16 سنةم انويس 04106M عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

م م زاوية سيدي عبد إقليم: بولمانايت بن الشريف

السلم المركزية

104/09/19إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10685Nم تيلولوت

202/09/20إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولماناولد علي 17 مزدوجويزغت07975Tم شاكري

213/02/17عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: بولمانايت حمزة 32 مزدوجمهاية03910Zم عبد القادري

313/02/17عمالة: مكناسالملإقليم: بولمانايت العز 33 إلتحاق بالزوجمريم أفتيس 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

804/09/18إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: بولماناسعيدة 31 إيموزار كندر 02276Yمريم ادريسي

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: بولمانتاسة 8 إلتحاق بالزوجمريم الحسناوي 07867A أوطاط الحاج

)البلدية(
مزدوج

502/09/20إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانايت بنموسى 7 مزدوجالميس مرموشة07912Zمريم الكاوزي

م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: بولمانافقيرن

المركزية

102/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجتيزكيت10684Mمريم بنسمينة

104/09/18إقليم: بولماناولد عبوإقليم: بولمانتيساف 15 إلتحاق بالزوجمريم ليتيم 08009Eمزدوجالرميلة
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704/09/19إقليم: إفرانم م تابرغازيت المركزيةإقليم: بولمانعيوش 14 مزدوجعين اللوح10733Rمصطفى  العلواني

104/09/02إقليم: بولمانيوسف بن تاشفينإقليم: بولمانمكدول اولد يوسف 102 إلتحاق بالزوجمليكة الفشتالي 07860T)مزدوجميسور )البلدية

102/09/20إقليم: بولمانانجيل ايت لحسنإقليم: بولمانركو 7 مزدوجانجيل07891Bمنعيم كرير

106/09/00إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولمانتاكوراست 161 أقدمية 16 سنةمنير الغزوي 07861U)مزدوجميسور )البلدية

304/09/12إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولمانمكدول اولد يوسف 50 إلتحاق بالزوجنادية الزين 07865Y)مزدوجميسور )البلدية

316/09/98إقليم: ميدلتاسليمإقليم: بولمانتاوريرت 149 أقدمية 16 سنةنادية الطويلب 11843Xمزدوجأيت ازدك

102/09/20إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولمانركو 7 مزدوجافريطيسة08018Pنبيل البيضاوي

206/09/17إقليم: بولمانالكرطيإقليم: بولمانبوعاصم 28 أوطاط الحاج 07871Eنجود الشقيفة

)البلدية(
مزدوج

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: بولمانافقيرن

الروضة-المركز

204/09/18إقليم: صفرو 31 مزدوجكندر سيدي خيار02290Nنزهة بعزيز

506/09/17عمالة: مكناسبني مرعازإقليم: بولمانانجيل اختارن 38 مزدوجوليلي03848Gنضال برزكان

المدرسة البتدائية أبي إقليم: بولمانلفريطيسة

حيان التوحيدى

1102/09/20عمالة: فاس 9 إلتحاق بالزوجنعيمة بنقدور 02023Y جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات ابن الهيثمإقليم: بولماناكلي الجنوبي

 - تمارة
103/09/13 44 مزدوجتمارة )البلدية(01314Cنعيمة غلب

902/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: بولمانايت بنموسى 7 مزدوجبني سنوس15476Wنوال ديدوح

304/09/18إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: بولماناولد علي 21 مزدوجعين تمكناي02355Jنور الدين فاتح

206/09/17إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانايت ايمان 28 مزدوجكيكو18441Uنور الدين وسيل

606/09/17إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: بولمانانجيل اختارن 38 مزدوجراس تابودة02404Mهاجر بكار

804/09/19إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولمانتاوريرت 14 إلتحاق بالزوجهجرعوادي 07971Nمزدوجويزغت
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706/09/17إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: بولمانام اجنيبة 38 مزدوجراس تابودة02401Jهدى أزلماض

126/09/03عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: بولمانبلصفرات 137 أقدمية 16 سنةهــــشام الحــــاجي 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

سيدي احمد البرنوصي إقليم: بولماناشنعكي

المركز

إقليم: مولي 

يعقوب
313/02/17 42 مزدوجعين بوعلي02233Bوداد بولفيعة

302/09/20إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: بولمانتانديت22 17 سيدي يحيى بني 15604Kوفاء  المكاوي

زروال
مزدوج

م م زاوية سيدي عبد إقليم: بولمانام اجنيبة

السلم المركزية

1104/09/19إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10685Nوفاء المرضي

102/09/20إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: بولمانايت مومو 7 مزدوجعين اللوح10739Xياسين حلواني

206/09/17إقليم: إفرانم م أصاكا المركزيةإقليم: بولمانايت بنموسى 38 مزدوجواد إفران10748Gيونس اشتاق

المدرسة الجماعاتية 

المرس

1102/09/15عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: بولمان 28 عين كرمة-واد 04043Uأغماري م

الرمان
المازيغية

105/09/11عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 76 إلتحاق بالزوج    نورة كراوي 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/97عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخإقليم: الحاجبسوق الكور 68 مزدوجواد الجديدة03896Jأحمد بنعثمان

116/09/93إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الحاجبايت يعزم 24 نعمادريس اليحياوي 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

316/09/94عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: الحاجبايت عبد السلم 46 إلتحاق بالزوجةادريس فيللي 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

101/09/11إقليم: الحاجبايت حسي وعليإقليم: الحاجببوتحمريت 45 مزدوجأيت بوبيدمان04161Xادهمي ادريس

106/09/00إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبعين ابلوز 169 أقدمية 16 سنةازرارادن عبد العزيز 04106M عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

216/09/91إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: الحاجبسيدي الشافي 163 أقدمية 16 سنةازروال م 04133Sمزدوجاقدار

216/09/02عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: الحاجبدار القايد علي 52 إلتحاق بالزوجاعريضة نعيمة 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94إقليم: الحاجببني مطيرإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 133 أقدمية 12 سنةالبنادري م 04135Uمزدوجأيت بورزوين
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119/09/03عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: الحاجببودربالة 99 إلتحاق بالزوجالبناني نسرين 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

مؤسسة م الخامس إقليم: الحاجبايت علي بوبكر

لنقاد الضرير

504/09/02عمالة: فاس 50 إلتحاق بالزوجةالبوكيلي االمخوخي لطفي 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/12عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةإقليم: الحاجبسيدي امبارك 22 إلتحاق بالزوجالجبوري صفاء 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

207/09/04إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبالمختار السوسي 8 إلتحاق بالزوجةالحاميدي مولي الطيب 04106M عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

116/09/94إقليم: الحاجبزهير ابن ابي سلمىإقليم: الحاجبالعمران 16 نعمالحسين اوحجو 04100F)مزدوجالحاجب )البلدية

716/09/95عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: الحاجبتيفريت 115 أقدمية 12 سنةالحوشي نور الدين 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

121/09/83إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: الحاجبايت الربع 91 مزدوجأيت نعمان04121Dالدامي م

216/10/02عمالة: مكناسالفارابيإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 53 إلتحاق بالزوجالزاير حنان 04004B)مزدوجمكناس )البلدية

505/09/03إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: الحاجبايت الربع 95 مزدوجأيت نعمان04121Dالشرقي م

902/09/10عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الحاجبمولي اسماعيل 7 إلتحاق بالزوجةالشريف لمراني 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

305/09/03عمالة: مكناسالملإقليم: الحاجبواد الرحى -المركزية 93 إلتحاق بالزوجالعابدي لل امينة 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

721/09/83عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: الحاجبايت حمي 91 مزدوجويسلن )البلدية(03829Lالعزوزي قاسم

104/09/02إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الحاجبزهير ابن ابي سلمى 54 نعمالعكعاك زكية 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

105/09/11عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الحاجبدوار لكرم 58 إلتحاق بالزوجالفرخي حسناء 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

501/01/12إقليم: الحاجبزهير ابن ابي سلمىإقليم: الحاجبسيدي عيسى 43 إلتحاق بالزوجالكبيرة اعراب 04100F)مزدوجالحاجب )البلدية

116/09/99عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: الحاجببودربالة 112 إلتحاق بالزوجالمسيح   حسنة 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

121/09/83عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: الحاجبمولي اسماعيل 138 أقدمية 16 سنةالمهوب م 04007E)مزدوجمكناس )البلدية
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216/09/92إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: الحاجبعين ابلوز 139 أقدمية 12 سنةالوافي م 04107N عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

916/09/93إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: الحاجبدوار لكرم 53 مزدوجسبع عيون )البلدية(04116Yالورطيط عبدالغفار

106/09/00عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجبعين ابلوز 169 أقدمية 16 سنةاليوسفي الحسين 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

111/09/00عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: الحاجبراس جيري 64 إلتحاق بالزوجاليوسفي نادية 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/00عمالة: مكناسخالد بن الوليدإقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتي 149 أقدمية 16 سنةامال سيل 03976W)مزدوجمكناس )البلدية

706/09/00عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: الحاجبمولي اسماعيل 85 إلتحاق بالزوجاولشبار الهام 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/14عمالة: مكناسحي السلمإقليم: الحاجبدوار لكرم 41 إلتحاق بالزوجايمان خلي 03999W)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعتية  

جحجوح

513/09/02إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: الحاجب 76 مزدوجاكوراي )البلدية(04110Sباي م

316/09/93عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجبالفوارات 145 أقدمية 16 سنةبلوندي عبد الحق 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

506/09/01عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: الحاجببودربالة 52 إلتحاق بالزوجةبنحساين سعيد 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

121/09/83عمالة: مكناسابو القاسم الشابيإقليم: الحاجببوسمساد 237 أقدمية 16 سنةبنحمي خديجة 03958B)مزدوجمكناس )البلدية

904/09/02عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: الحاجبم علي بن ابي طالب 20 إلتحاق بالزوجةبنطيب ياسين 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

221/09/83عمالة: مكناسمعروف الرصافيإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 134 أقدمية 16 سنةبنيعلى م 03972S)مزدوجمكناس )البلدية

205/09/08إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: الحاجباغبالو نطالب 75 مزدوجاكوراي )البلدية(04110Sبوكرامي جميلة

102/09/15عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: الحاجبعلل ابن عبد ا 7 إلتحاق بالزوجةجعفري يونس 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعتية ايت 

حرز ا

106/09/01إقليم: الحاجبالياقوتإقليم: الحاجب 86 إلتحاق بالزوجحبوسي حياة 26675U)مزدوجالحاجب )البلدية

416/09/95عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: الحاجبالفوارات 68 إلتحاق بالزوجةحفيضي علوي مولي عبد ا 03914Dمزدوجمجاط
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1016/09/93إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 69 مزدوجسبع عيون )البلدية(04116Yحميد بويش

313/09/01إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: الحاجبدوار لكرم 75 عين تاوجطات 04113Vحنان إشوا

)البلدية(
مزدوج

107/09/04إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 68 إلتحاق بالزوجةخالد مساوي 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

زين العابدين الحبيب بن إقليم: الحاجبايت يحيى

العباس العلوي

216/09/93عمالة: مكناس 35 إلتحاق بالزوجةخالد مليحة 03799D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسمدرسة توللإقليم: الحاجبراس جيري 145 أقدمية 16 سنةخديجة الزياني 04013L)مزدوجتولل )البلدية

112/09/01عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الحاجبتيفريت 147 أقدمية 16 سنةرشيد ازنود 03917Gمزدوجمجاط

416/09/97عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 101 إلتحاق بالزوجرشيدة حرضيزي 03914Dمزدوجمجاط

701/01/10عمالة: مكناسالملإقليم: الحاجبدوار لكرم 50 إلتحاق بالزوجرشيدة خشابة 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/90عمالة: مكناسيوسف بن تاشفينإقليم: الحاجببني مطير 140 إلتحاق بالزوجةزوركاني زهير 03967L)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة مقاطعة النهضةإقليم: الحاجبالعيساوية

عين الشق
102/09/09 14 إلتحاق بالزوجسعداوي خديجة 18163S عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

211/09/02عمالة: مكناسالخنساءإقليم: الحاجبتيفريت 147 أقدمية 16 سنةسلوى حمداني 03792W)مزدوجمكناس )البلدية

605/09/03عمالة: مكناسحي السلمإقليم: الحاجبالزرقطوني 87 إلتحاق بالزوجسميرة المراني 03999W)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/98عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: الحاجبعلل ابن عبد ا 56 إلتحاق بالزوجسميرة العدناني 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99عمالة: مكناسابن العميدإقليم: الحاجبايت يعزم 117 نعمأقدمية 12 سنةسندس زروال 03968M)مزدوجمكناس )البلدية

105/09/07إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: الحاجبابن طفيل 18 نعمسهام لشقر 04191Eمزدوجأيت يعزم

116/09/99إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: الحاجبدوار لكرم 63 عين تاوجطات 04113Vطارق بودنيبي

)البلدية(
مزدوج

316/09/89عمالة: مكناسعبدا الشفشاونيإقليم: الحاجبموليلي 123 أقدمية 16 سنةعبد الفتاح كرومي 03977X)مزدوجمكناس )البلدية
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117/09/90عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 130 أقدمية 16 سنةعبد القادر عبيد 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تامشاشاط

204/09/02إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: الحاجب 42 مزدوجأيت بوبيدمان21196Nعبد اللطيف بن المداح

116/09/98إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبايت الربع 79 عين تاوجطات 04106Mعزيز  بلحداوي

)البلدية(
مزدوج

301/01/17إقليم: الحاجبزهير ابن ابي سلمىإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 24 إلتحاق بالزوجغزلن الحفيان 04100F)مزدوجالحاجب )البلدية

202/09/15عمالة: مكناسزيري بن عطيةإقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالة 23 إلتحاق بالزوجغزلن بنمشيش 03834S)مزدوجبوفكران )البلدية

105/09/11إقليم: الحاجبحسن اليوسيإقليم: الحاجبعين  معروف 61 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بنكيران 04099E)مزدوجالحاجب )البلدية

706/09/17عمالة: مكناسحمان الفطواكيإقليم: الحاجبلحسن اقماش 20 إلتحاق بالزوجفاطمة الشياخ 03833R)مزدوجبوفكران )البلدية

316/09/85عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: الحاجبابن طفيل 78 إلتحاق بالزوجفاطمة بوطويصة 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/10إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الحاجبلحسن اقماش 72 إلتحاق بالزوجفالح بشرة 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

501/01/10إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الحاجبلقصير 36 إلتحاق بالزوجفتيحة معزوزي 04202Sمزدوجأيت يعزم

105/09/08إقليم: الحاجبحسن اليوسيإقليم: الحاجبايت ولل 18 إلتحاق بالزوجكريمة أسو 04099E)مزدوجالحاجب )البلدية

502/09/09عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةإقليم: الحاجبعلل ابن عبد ا 11 إلتحاق بالزوجكريمة شعفان 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

815/09/05عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 22 إلتحاق بالزوجكريمة مصلح 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/89عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: الحاجبايت عبد السلم 165 أقدمية 16 سنةكمبوني عبد الواحد 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

302/09/14عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 43 إلتحاق بالزوجكنزة حيدى 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسالليمونإقليم: الحاجبالمسيرة 64 نعملحسن إبلهاس 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

206/09/00عمالة: مكناسعبد ا بن رواحةإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 86 إلتحاق بالزوجلطيفة اكفاي 03808N)مزدوجمكناس )البلدية
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1004/09/02إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: الحاجبايت ولل 42 مزدوجلقصير24486Pلعسل مصطفى

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةإقليم: الحاجبايت عمرو

أصيل
202/09/14 7 إلتحاق بالزوجلفصافص نجاة 20597M بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

306/09/01إقليم: الحاجبحسن اليوسيإقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتي 53 إلتحاق بالزوجليلى سرحاني 04099E)مزدوجالحاجب )البلدية

506/09/01إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: الحاجبسوق الكور 68 مزدوجأيت بورزوين04142Bم   عريم

116/09/99إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: الحاجبم القاضي عياض 114 أقدمية 12 سنةم أمين ابن الفقير 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

116/09/89عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 128 أقدمية 16 سنةم بنرحو 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/17إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: الحاجبايت حمي 16 إلتحاق بالزوجةم جالي 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

216/09/94عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: الحاجبراس جيري 143 أقدمية 16 سنةم لغريسي 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: الحاجببودربالة 160 إلتحاق بالزوجمرزقي  نزهة 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/89عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجبحسن اليوسي 150 أقدمية 16 سنةمريم الرحاوي 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

207/09/05عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: الحاجبالمختار السوسي 44 إلتحاق بالزوجنادية المعاطي 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

1004/09/02إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 53 مزدوجاكوراي )البلدية(04114Wنعيمة بالحاج

817/09/90عمالة: مكناسالزهرإقليم: الحاجبايت عمرو 125 أقدمية 12 سنةنور الدين  الكداري 03960D)مزدوجمكناس )البلدية

716/09/94إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الحاجبالفجر 46 إلتحاق بالزوجةنويقص صالح الدين 04202Sمزدوجأيت يعزم

504/09/12إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 65 مزدوججحجوح04211Bهدى الحريزي

104/09/12إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 21 إلتحاق بالزوجهناء فحفوحي 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

324/09/03عمالة: مكناسعبد الخالق الطريسإقليم: الحاجبايت الربع 139 أقدمية 16 سنةهند الرحيوي 19883L)مزدوجمكناس )البلدية
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعتية ايت إقليم: الحاجبالسعادة

حرز ا

216/02/17إقليم: الحاجب 20 إلتحاق بالزوجهودى جوحون 26551Jمزدوجأيت حرز ا

عمالة: الصخيرات فاطمة الفهريةإقليم: الحاجبالضيعة 429

 - تمارة
102/09/10 7 إلتحاق بالزوجوكراني خديجة 27291Nمزدوجسيدي يحيى زعير

616/09/97إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: الحاجبلقصير 42 مزدوجلقصير24486Pيوسف العلمي

216/09/99عمالة: مكناسمولي لحسن حيزونيإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 102 أقدمية 12 سنةيوسف لبحيح 03831N)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/85عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجببني مطير 155 أقدمية 16 سنةيوسفي مولي عبدا 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

816/09/93عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الحاجبايت حسي وعلي 28 إلتحاق بالزوجةيونس بوشمامة 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

902/09/20إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الحاجبالمختار السوسي 6 المازيغيةالحاجب )البلدية(04112Uلحسن اسعيد

202/09/20إقليم: الحاجبالمسيرةإقليم: الحاجبالنرجس 6 المازيغيةالحاجب )البلدية(19894Yنعيمة تيمي

102/09/16عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: الحاجبمولي اسماعيل 19 إلتحاق بالزوجةوباها يوسف 03797B)المازيغيةمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية 

سخينات

المدرسة البتدائية ابن عمالة: فاس

حنبل

116/09/97عمالة: فاس 167 إلتحاق بالزوج الجويلل أمنة 19181Y)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية عمر 

بن الخطاب

المدرسة البتدائية العهد عمالة: فاس

الجديد

221/09/83عمالة: فاس 140 أقدمية 16 سنةأحمد ابن يوسف 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

القدس

المدرسة البتدائيةى عمالة: فاس

موحى أوحمو الزياني

116/09/85عمالة: فاس 126 أقدمية 16 سنةأحمد العلوش 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مولي علي الشريف

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

السمو

104/09/05عمالة: فاس 41 إلتحاق بالزوجأسماء الفقير 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الحسن اليوسي

705/09/11عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الوئامعمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجأسماء بنسودة 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الهادي بوطالب

المدرسة الجماعاتية عمالة: فاس

اولد الطيب

204/09/02عمالة: فاس 117 إلتحاق بالزوجإلهام بوحنينة مرنيسي 26171Wمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية ابن 

تومرت

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عوينت الحجاج التانية

916/09/95عمالة: فاس 64 إلتحاق بالزوجةإلياس مهداوي 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الطبري

المدرسة البتدائية ضيعة عمالة: فاس

بن عبدا

1016/09/97عمالة: فاس 70 إلتحاق بالزوجأمال   حيمدي 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

معركة الدشيرة

المدرسة البتدائية لل عمالة: فاس

سلمى

213/02/17عمالة: فاس 31 إلتحاق بالزوجأمل اليلولي الدريسي 26731E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية فاتح 

أكتوبر

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الدكارات المختلطة

413/09/02عمالة: فاس 42 نعمأمينة رحوتي 01927U)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي 

بكر بن عمر اللمتوني

المدرسة البتدائية أبناء عمالة: فاس

الجيش

105/09/03عمالة: فاس 63 إلتحاق بالزوجإيمان ازرارة 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

بوجمعة عميرش

105/09/03عمالة: الميةالرشيديةعمالة: فاس 18 نعمإيمان اطويهري 01897L)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية 

الجولن

المدرسة البتدائية فخر عمالة: فاس

الدين الرازي

807/09/04عمالة: فاس 43 إلتحاق بالزوجابتسام لحميدي 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

سلمان الفارسي

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عوينت الحجاج التانية

905/09/08عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجادريسية عاقيل 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي 

بكر الصديق

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

السادس

1001/12/08عمالة: فاس 34 إلتحاق بالزوجارظواز حبيبة 01935C المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

102/09/10عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: فاس 44 إلتحاق بالزوجالشقر وداد 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

الغزالي 1

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عبدالكريم برشيد

121/09/83عمالة: فاس 144 أقدمية 16 سنةالحسن الدحماني 02084P المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

القري

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الطبري

316/09/94عمالة: فاس 44 إلتحاق بالزوجةالحسين رقاسي 18647T جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

معركة الدشيرة

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المغرب العربي

216/09/93عمالة: فاس 128 أقدمية 16 سنةالدريسية زعزوع 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي 

الحسن المريني

المدرسة البتدائية 14 عمالة: فاس

غشت

501/11/93عمالة: فاس 138 أقدمية 16 سنةالسعدية صديقي 01955Z)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبناء 

الجيش

مدرسة سيدي احمد عمالة: فاس

التادلي

101/01/10إقليم: صفرو 14 نعمإلتحاق بالزوجالصفاحي سناء 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

تومرت

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

حسان بن ثابت

402/09/10عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجالمردة حنان 02099F)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

معركة الدشيرة

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المختار السوسي

1003/09/13عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجالمزريشي سميرة 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

ا بن الزبير

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الشهيد م بن احمد 

413/02/17عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجالوانجلي ليلى 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

المنصور الذهبي

116/09/92عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الركعمالة: فاس 146 أقدمية 16 سنةاومراي م 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو 

بكر الصديق

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجعمالة: فاس

الفنيدق
116/09/85 134 أقدمية 16 سنةبحسين احمد 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

المدرسة البتدائية م 

بن عسكر

عمالة: الصخيرات م الكغاطعمالة: فاس

 - تمارة
116/09/96 114 أقدمية 16 سنةبشرى شكير 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

المدرسة البتدائية 

السلطان مولي 

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الشهيد م بن احمد 

304/09/12عمالة: فاس 31 إلتحاق بالزوجبشرى مغاري يوسفي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المتنبي

المدرسة البتدائية اولد عمالة: فاس

الطيب السفلى

107/09/04عمالة: فاس 45 إلتحاق بالزوجبكور أحلم 01960Eمزدوجأولد الطيب

الشهيد عبد العزيز بن 

ادريس

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الحسن الداخل

216/09/92عمالة: فاس 146 أقدمية 16 سنةبلمعطي امينة 25833D المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

غازي

1004/09/18عمالة: فاسم الحلويعمالة: فاس 10 إلتحاق بالزوجبنصديق سلمى 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

العزيز بنشقرون

المدرسة البتدائية الفقيه عمالة: فاس

م الطاهري

605/09/03عمالة: فاس 51 إلتحاق بالزوجبهية محب 02078H المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابي 

شعيب الدكالي

المدرسة البتدائية العهد عمالة: فاس

الجديد

216/09/93عمالة: فاس 132 أقدمية 16 سنةبوشيبى حفيظة 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

البكري

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الياسمين

117/09/84عمالة: فاس 154 إلتحاق بالزوجترية حنشي 19183A)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

القدس

713/02/17عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: فاس 24 إلتحاق بالزوجتورية النصاري 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية 

الحسن اليوسي

المدرسة البتدائية أبناء عمالة: فاس

الجيش

716/09/99عمالة: فاس 120 أقدمية 16 سنةجلل دكاك 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الجولن

المدرسة البتدائية ام عمالة: فاس

بوسعيد التلمساني

116/09/97عمالة: فاس 54 إلتحاق بالزوجةجمال الدين فحفوح 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أناس 

بن مالك

116/09/86عمالة: مكناسسلمان الفارسيعمالة: فاس 142 إلتحاق بالزوجحبيبة شواري 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية ايت 

صالح

المدرسة البتدائية فخر عمالة: فاس

الدين الرازي

205/09/07عمالة: فاس 40 إلتحاق بالزوجحسناء سليماني 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

بوجمعة عميرش

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الحسن الداخل

216/09/91عمالة: فاس 152 أقدمية 16 سنةحفيظة الشنوفي 25833D المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن 

نفيس

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المرابطين الولى

416/09/93عمالة: فاس 124 أقدمية 16 سنةحفيظة همروش 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

حسان بن ثابت

المدرسة البتدائية أولد عمالة: فاس

الطيب المركز

1017/09/90عمالة: فاس 58 إلتحاق بالزوجحفيظي مريم 01959Dمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية 

ضيعة بن عبدا

إقليم: مولي مدرسة خالد بن الوليدعمالة: فاس

يعقوب
303/09/13 36 نعمحمري سيف الدين 25561Hمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية لل 

سلمى

المدرسة البتدائية ضيعة عمالة: فاس

بن عبدا

716/09/93عمالة: فاس 71 إلتحاق بالزوجةحميد كروان 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الياسمين

116/09/98عمالة: فاس 136 أقدمية 16 سنةحنان التواتي 19183A)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الهادي بوطالب

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

الكغاط

216/09/98عمالة: فاس 140 أقدمية 16 سنةحنان عمراني مراكشي 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الحسن اليوسي

المدرسة البتدائية اولد عمالة: فاس

الطيب السفلى

302/09/14عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجحياة الشقرة 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية م 

بن عبد الكريم الخطابي

المدرسة البتدائية 14 عمالة: فاس

غشت

121/09/83عمالة: فاس 130 أقدمية 16 سنةخالد البلغيتي 01955Z)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المتنبي

المدرسة البتدائية عبد عمالة: فاس

ا بن الزبير

816/09/98عمالة: فاس 68 المرينيين 02076Fخالد الركوك

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عمر 

بن الخطاب

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

الكغاط

116/09/95عمالة: فاس 140 أقدمية 16 سنةخديجة المرزقي 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية حي 

الشهداء

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

الكغاط

216/09/96عمالة: فاس 133 إلتحاق بالزوجخديجة الوهيبي 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

ا كنون

المدرسة البتدائيةى عمالة: فاس

موحى أوحمو الزياني

116/09/95عمالة: فاس 128 أقدمية 16 سنةخديجة رمضاني 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية احمد 

الحنصالي

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عوينت الحجاج التانية

113/02/17عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجخديجة مخلص 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مولي علي الشريف

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الشهيد م بن احمد 

602/09/10عمالة: فاس 31 إلتحاق بالزوجربيعة الهدار 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

بن عبد الكريم الخطابي

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

الكغاط

617/09/90عمالة: فاس 130 أقدمية 16 سنةربيعة فحصي 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية الفقيه 

مكوار

مدرسة م حسن عمالة: فاس

الوزاني البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
117/09/90 152 أقدمية 16 سنةرجاء الدريوش 15154W الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج
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فاس - مكناس03الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائية اولد عمالة: فاس

الطيب السفلى

707/09/05عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجرجاء السنوسي 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائية عبد عمالة: فاس

العزيز بنشقرون

116/09/97عمالة: فاس 138 أقدمية 16 سنةرجاء العابدلي 01933A)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

القدس

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الجديدة

316/09/92عمالة: فاس 148 أقدمية 16 سنةرجاء اليوبي 01952W)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية أناس 

بن مالك

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

البحتري 1

706/09/00عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجرجاء سفان 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

مولي علي الشريف

المدرسة البتدائية ابن عمالة: فاس

بطوطة

601/01/10عمالة: فاس 18 إلتحاق بالزوجةرشيد الحنين 02113W)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية حي 

الشهداء

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المرابطين الولى

316/09/98عمالة: فاس 128 إلتحاق بالزوجرشيدة بوشنتوف 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية حي 

الشهداء

المدرسة البتدائية عبد عمالة: فاس

العزيز بنشقرون

116/09/92عمالة: فاس 164 أقدمية 16 سنةرقية اولد الحجاجمة 01933A)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

ا كنون

المدرسة البتدائية 14 عمالة: فاس

غشت

616/09/98عمالة: فاس 132 أقدمية 16 سنةزروك كريمة 01955Z)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

السلطان مولي 

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الشهيد م بن احمد 

103/09/13عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجزهراء مسرور 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عمالة: فاسعلي الجزنائي

السلم

116/09/89عمالة: فاس 128 أقدمية 16 سنةزهور ايت شائب 18535W)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

موسى بن نصير

المدرسة البتدائية اولد عمالة: فاس

الطيب السفلى

403/09/13عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجسارة بلوط 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية 

الحسن اليوسي

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الوحدة

116/09/92عمالة: فاس 156 أقدمية 16 سنةسبيع ثريا 23596X)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية حي 

الشهداء

المدرسة البتدائية ابي عمالة: فاس

شعيب الدكالي

416/09/94عمالة: فاس 48 إلتحاق بالزوجةسعد إدريسي عمراني 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

بنكيران

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

البكري

216/09/82عمالة: فاس 142 أقدمية 16 سنةسعيدة العبزيزي 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

سيبويه

المدرسة البتدائية أبناء عمالة: فاس

الجيش

216/09/89عمالة: فاس 138 أقدمية 16 سنةسعيدي فاطمة 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

معركة الدشيرة

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

عابد الجابري

704/09/19عمالة: فاس 8 إلتحاق بالزوجسلمى مغراوي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن 

تومرت

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

الزرقطوني

116/09/94عمالة: فاس 134 أقدمية 16 سنةسليمة الفوقير 01931Y)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عزيز الحبابي

المدرسة البتدائية عبد عمالة: فاس

الهادي بوطالب

116/09/99عمالة: فاس 46 جنان الورد 19540Nسمير بوخرصة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الحسين الفيللي

306/09/00عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: فاس 48 إلتحاق بالزوجسناء الجاي 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية 

الخليل بن أحمد 

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

السندس

116/09/91عمالة: فاس 156 أقدمية 16 سنةسهام الصبيح 02127L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائية إمام عمالة: فاس

مسلم

616/09/97عمالة: فاس 124 إلتحاق بالزوجسهام بن اسماعيل 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أناس 

بن مالك

المدرسة البتدائية ابن عمالة: فاس

سينا

816/09/97عمالة: فاس 52 إلتحاق بالزوجةسهل جرار الوليدي 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

الشهيد عبد العزيز بن 

ادريس

117/09/90عمالة: فاسالمدرسة البتدائية أنوالعمالة: فاس 136 أقدمية 16 سنةشرعي الحسنية 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

القدس

المدرسة البتدائيةى عمالة: فاس

موحى أوحمو الزياني

116/09/93عمالة: فاس 128 أقدمية 16 سنةصليحة الزرهوني 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائية خالد عمالة: فاس

بن الوليد

816/09/99عمالة: فاس 64 المرينيين 02091Xصوفيا الكزناي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

الرومي

م/م طارق بن عمالة: فاس

زياد-المركز

104/09/12إقليم: صفرو 25 إلتحاق بالزوجعائشة كراك 02418Cمزدوجعين الشكاك

المدرسة البتدائية 

سيبويه

المدرسة البتدائية حي عمالة: فاس

الشهداء

516/09/94عمالة: فاس 52 فاس المدينة 02010Jعبد القادر جنان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

بن الراضي السلوي

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عبدالكريم برشيد

317/09/84عمالة: فاس 96 أقدمية 16 سنةعبد الناصر الخنشولي 02084P المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية المام 

الغزالي 1

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المغرب العربي

316/09/94عمالة: فاس 134 أقدمية 16 سنةعبدالرحيم عريس 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الدكارات المختلطة

المدرسة البتدائية فاتح عمالة: فاس

أكتوبر

216/09/99عمالة: فاس 58 نعمعتيقة جعوان 01921M)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

المدرسة البتدائية 11 عمالة: فاس

يناير

116/09/85عمالة: فاس 146 أقدمية 16 سنةعز الدين التوزاني 01934B)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية حمزة 

بن عبد المطلب

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتعمالة: فاس

الفنيدق
316/09/96 57 إلتحاق بالزوجةعزيز العمراني 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية
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فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية أبي 

بكر بن عمر اللمتوني

1016/09/99إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزعمالة: فاس 120 أقدمية 16 سنةعزيز قاضي 02341Uمزدوجعزابة

المدرسة البتدائية 

سجلماسة

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

زرياب

116/09/91عمالة: فاس 158 أقدمية 16 سنةعزيزة الراوي 26563X المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية كعب 

بن زهير

المدرسة البتدائية إمام عمالة: فاس

مسلم

117/09/84عمالة: فاس 128 أقدمية 16 سنةعمر السايسي 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافععمالة: فاس

الفنيدق
107/09/04 68 مزدوجالفنيدق )البلدية(05432Dغزلن البصاري

المدرسة البتدائية فخر 

الدين الرازي

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المسيرة

416/09/92عمالة: فاس 130 أقدمية 16 سنةغويبة كنزة 02097D)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائيةى 

موحى أوحمو الزياني

إقليم: مولي اللبابدة المركزعمالة: فاس

يعقوب
905/09/03 40 نعمفاضلي توفيق 02162Zمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية بلل 

ابن رباح

206/09/00عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الركعمالة: فاس 53 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المالولي 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المغرب العربي

116/09/93عمالة: فاس 146 أقدمية 16 سنةفاطمة جمغيلي 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

شمس الدين المقدسي

606/09/17عمالة: فاس 13 إلتحاق بالزوجفاطمة حمراوي 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الهادي بوطالب

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الطبري

116/09/97عمالة: فاس 122 أقدمية 16 سنةفاطيمة الطويل 18647T جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخليل بن أحمد 

316/09/92عمالة: الميةالمنظر الجميلعمالة: فاس 156 أقدمية 16 سنةفتيحة الغربي 18534V)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائيةى عمالة: فاس

موحى أوحمو الزياني

116/09/97عمالة: فاس 129 إلتحاق بالزوجفرح زروال 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الحسن اليوسي

المدرسة البتدائيةى عمالة: فاس

موحى أوحمو الزياني

116/09/98عمالة: فاس 126 أقدمية 16 سنةفوزية زروال 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

الفرابي

705/09/11عمالة: فاس 21 إلتحاق بالزوجةقريوش خالد 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

تومرت

المدرسة الجماعاتية عمالة: فاس

اولد الطيب

116/09/97عمالة: فاس 128 أقدمية 16 سنةكرمات حنان 26171Wمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية 

المعتمد بن عباد

المدرسة البتدائية أنس عمالة: فاس

بن مالك

216/09/95إقليم: العيون 30 مزدوجالعيون )البلدية(18648Uكريم  حاج مزار
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

فاطمة المرنيسي

106/09/00إقليم: صفرومدرسة اللوزعمالة: فاس 42 نعمكريمة المصباحي 20899R)مزدوجصفرو )البلدية

18المدرسة البتدائية 

نونبر

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

فاطمة المرنيسي

116/09/93عمالة: فاس 137 إلتحاق بالزوجكريمة حلجوجي 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

508/09/00عمالة: فاسالمدرسة البتدائية أنوالعمالة: فاس 132 أقدمية 16 سنةكوثرمراكشي    بنعزوز 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية عمالة: فاسعلي الجزنائي

المرابطين الولى

316/09/98عمالة: فاس 112 أقدمية 16 سنةلخشاف نعيمة 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

نفيس

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عوينت الحجاج التانية

405/09/11عمالة: فاس 39 إلتحاق بالزوجماجدة سميح 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

سجلماسة

المدرسة البتدائية ابن عمالة: فاس

طفيل

316/09/90عمالة: فاس 158 أقدمية 16 سنةمبروكي جميلة 01918J)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية حي 

الشهداء

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عبدا الشفشاوني

117/09/90عمالة: فاس 154 أقدمية 16 سنةمجيدة الفيللي 01953X)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

فاطمة المرنيسي

116/09/85عمالة: فاس 132 أقدمية 16 سنةم الرياني 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

الغزالي 1

المدرسة البتدائية عبد عمالة: فاس

الرحمان بن زيدان

221/09/83عمالة: فاس 142 أقدمية 16 سنةم اهروكة 02085R المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ام 

بوسعيد التلمساني

المدرسة البتدائية 11 عمالة: فاس

يناير

416/09/93عمالة: فاس 126 أقدمية 16 سنةم بنزكري 01934B)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عبده

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

شمس الدين المقدسي

816/09/96عمالة: فاس 51 إلتحاق بالزوجةم زكواغ 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

الشافعي

المدرسة البتدائية حمزة عمالة: فاس

بن عبد المطلب

504/09/02عمالة: فاس 67 إلتحاق بالزوجمريم الشاهدي 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

205/09/11عمالة: الميةالصفاعمالة: فاسالمدرسة البتدائية الوئام 32 إلتحاق بالزوجمريم العثماني 26619Hمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية المام 

الغزالي 1

116/09/96عمالة: فاسالمدرسة البتدائية أنوالعمالة: فاس 134 أقدمية 16 سنةمريم العلوي المراني 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية جمال عمالة: فاس

الدين الفغاني

505/10/06عمالة: فاس 79 إلتحاق بالزوجمريم الهندي 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الياسمين

مدرسة صلح الدين عمالة: فاس

اليوبي

إقليم: مولي 

يعقوب
116/09/99 52 إلتحاق بالزوجمريم الوادي 26736Kمزدوجعين الشقف
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية علي 

ابن أبي طالب

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

فاطمة المرنيسي

116/09/93عمالة: فاس 152 أقدمية 16 سنةمزيان زهية 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

سخينات

المدرسة البتدائية حمزة عمالة: فاس

بن عبد المطلب

117/09/84عمالة: فاس 63 إلتحاق بالزوجةمصطفى لغروس 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

تومرت

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المغرب العربي

216/09/91عمالة: فاس 144 إلتحاق بالزوجمعزوزي سعيدة 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية الفقيه عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الوئام

مكوار

116/09/93عمالة: فاس 61 إلتحاق بالزوجةمنور سعيد 02082M المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

شوقي

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المرابطين الولى

616/09/97عمالة: فاس 118 أقدمية 16 سنةنادية كعيمر 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي 

بكر بن عمر اللمتوني

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المـــل

216/09/97عمالة: فاس 142 أقدمية 16 سنةنادية وماس 20103A)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

مدرسة المستقبل عمالة: فاس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
902/09/16 28 بني مكادة 20079Zنجلء الجمال

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

سخينات

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

فاطمة المرنيسي

106/09/00عمالة: فاس 161 إلتحاق بالزوجنجية النمينج 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عثمان بن عفان

602/09/16عمالة: فاس 19 إلتحاق بالزوجنجية صفور 02081L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

الحاج الهادي 

التاجموعتي البتدائية

116/09/98عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: فاس 112 أقدمية 12 سنةنزهة بالعسري 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

ا كنون

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

البكري

316/09/92عمالة: فاس 140 أقدمية 16 سنةنزهة بقالي 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

ا كنون

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

فاطمة المرنيسي

121/09/83عمالة: فاس 144 أقدمية 16 سنةنزهة راشيدي علوي 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

اولد الطيب

المدرسة البتدائية طه عمالة: فاس

حسين

903/09/13عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجنصلة سكينة 19829C المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الجولن

المدرسة البتدائية أولد عمالة: فاس

الطيب المركز

116/09/99عمالة: فاس 53 إلتحاق بالزوجنعيمة العمراني 01959Dمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية حي 

الشهداء

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

عبدا الشفشاوني

116/09/94عمالة: فاس 156 أقدمية 16 سنةنعيمة اليوبي 01953X)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية أناس 

بن مالك

المدرسة البتدائية فخر عمالة: فاس

الدين الرازي

305/09/08عمالة: فاس 44 إلتحاق بالزوجنهال العمراني 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

شوقي

المدرسة البتدائيةى عمالة: فاس

موحى أوحمو الزياني

116/09/85عمالة: فاس 122 إلتحاق بالزوجةنور الدين الخالفي 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

سجلماسة

104/09/12عمالة: الرباطيعقوب المنصورعمالة: فاس 23 إلتحاق بالزوجنورى الخرازي 01054V يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبي 

بكر الصديق

المدرسة البتدائية ام عمالة: فاس

بوسعيد التلمساني

116/09/97عمالة: فاس 144 أقدمية 16 سنةهند الفيللي 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المغرب العربي

916/09/93عمالة: فاس 130 أقدمية 16 سنةوفاء العلمي 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عائشة أم المؤمنين

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

الكغاط

221/09/83عمالة: فاس 166 أقدمية 16 سنةوفاء زويتن 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

القاضي عياض

216/09/87عمالة: فاس 158 أقدمية 16 سنةوفاء عيادي 01951V)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عزيز الحبابي

المدرسة البتدائية كعب عمالة: فاس

بن زهير

513/02/17عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجوفاء مكران 26568C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

المدرسة البتدائية أولد عمالة: فاس

الطيب المركز

616/09/97عمالة: فاس 54 إلتحاق بالزوجةيوسف ترابي 01959Dمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

802/09/14عمالة: مكناسالفارابيعمالة: فاس 12 المازيغيةمكناس )البلدية(04004Bابراهيم منصوب

م م ضاية إفرح 

المركزية

104/09/18عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: إفران 21 إلتحاق بالزوج  سكينة المهداوي 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

م م ايت عمرو وعلي ف إقليم: إفرانم م بودرع المركزية

أيت عكي

1007/09/05إقليم: إفران 69 مزدوجتيكريكرة23296W ابريكي توفيق

202/09/20عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 إلتحاق بالزوج نسيمة زمزمي علوي- 03885Xمزدوجالدخيسة

م م أيت لحسن أوبراهيم 

المركزية

114/09/10إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: إفران 38 إيموزار كندر 02275Xأحمد أوعبد ا

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 مزدوجتيمحضيت10722Dإيمان الدبوجي

م م زاوية واد إفران 

المركزية

مدرسة بلل بن رباح إقليم: إفران

البتدائية

102/09/14إقليم: إفران 21 مزدوجواد إفران10742Aاسماعيل دحاسي

مدرسة خالد بن الوليد 

البتدائية

104/09/02إقليم: إفرانم م أوكماس المركزيةإقليم: إفران 102 أقدمية 16 سنةالحسنية وخالق 10707Mمزدوجبن صميم
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة بلل بن رباح 

البتدائية

504/09/18عمالة: مكناسبني مرعازإقليم: إفران 28 مزدوجوليلي03848Gالسامي فاطمة الزهراء

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

مدرسة أحمد بلفريج إقليم: إفران

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/99 151 أقدمية 16 سنةالطالبي عزيز 20596L بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

902/09/20إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 7 مزدوجتيمحضيت10726Hالعشوري سهام

102/09/20عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 6 إلتحاق بالزوجالفاتحي غزلن 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: إفرانم م تابرغازيت المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 21 مزدوجواد إفران10753Mالمغراوي أمينة

مدرسة موسى بن نصير 

البتدائية

مدرسة المام علي بن إقليم: إفران

أبي طالب البتدائية

116/09/97إقليم: إفران 118 أقدمية 16 سنةام كلثوم العيادي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة حسان بن ثابت إقليم: إفرانم م بودرع المركزية

البتدائية

102/09/10إقليم: إفران 83 إلتحاق بالزوجايمان بنقوضاض 10710Rمزدوجتيكريكرة

913/09/02إقليم: إفرانم م عمروس المركزيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 115 أقدمية 12 سنةبابكي خالد 10703Hمزدوجبن صميم

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

1006/09/17عمالة: مكناسموساوةإقليم: إفران 28 مزدوجمغاصيين03855Pبركاط عزيزة

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

م م أيت سيدي ميمون إقليم: إفران

المركزية

604/09/18إقليم: إفران 15 مزدوجضاية عوا10693Xبوخريط م

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

104/09/12إقليم: الخميساتبوقشميرإقليم: إفران 69 إلتحاق بالزوجبورمضان فيروز 11365Cمزدوجبوقشمير

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

606/09/17إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: إفران 38 مزدوجلقصير04186Zبوشتى المسناوي

102/09/20إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 9 إلتحاق بالزوجبوشرى الوارتي 04174Lمزدوجلقصير

مدرسة حسان بن ثابت 

البتدائية

504/09/18إقليم: الحاجببودربالةإقليم: إفران 19 إلتحاق بالزوجبوضربة سهام 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

مدرسة بلل بن رباح 

البتدائية

418/09/03إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: إفران 97 مزدوجاكوراي )البلدية(04110Sبوعلي    مصطفى

304/09/19إقليم: إفرانم م عمروس المركزيةإقليم: إفرانم م واد مغرة المركزية 13 إلتحاق بالزوجةجمال مداني 10703Hمزدوجبن صميم

402/09/20إقليم: إفرانم م تابرغازيت المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 مزدوجعين اللوح10733Rجيهان الدموق
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 14 مزدوجتيمحضيت10723Eجيهان اولد بوعللة

مدرسة الرتاحة إقليم: إفرانم م بن صميم المركزية

البتدائية

116/09/86إقليم: إفران 177 أقدمية 16 سنةحسان ادغوغي 26206J)مزدوجازرو )البلدية

م م زاوية سيدي عبد 

السلم المركزية

316/09/96عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: إفران 155 أقدمية 16 سنةحفيظ بلكزيز 03917Gمزدوجمجاط

702/09/20إقليم: الحاجبالضيعة 429إقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 7 إلتحاق بالزوجحكة خويا 04129Mمزدوجاقدار

106/09/00إقليم: القنيطرةاولد موسىإقليم: إفرانم م أضاروش المركزية 149 أقدمية 16 سنةحكيم عزيزي 10912Kمزدوجسيدي الطيبي

م م زاوية سيدي عبد إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

السلم المركزية

602/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجتيزكيت10685Nحلبمة أخرزوز

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

604/09/18إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: إفران 40 مزدوجلقصير04186Zحنان بورضى

702/09/15إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 27 إلتحاق بالزوجحنان شعيبي 11884Sمزدوجامرصيد

101/01/12عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: إفرانم م أصاكا المركزية 41 إلتحاق بالزوجةخالد الكناوي 03893Fمزدوجالدخيسة

م م ضاية إفرح إقليم: إفرانم م البقريت المركزية

المركزية

302/09/20إقليم: إفران 7 مزدوجضاية عوا10698Cخديجة كزول

م م زاوية واد إفران 

المركزية

م م ضاية إفرح إقليم: إفران

المركزية

404/09/18إقليم: إفران 16 مزدوجضاية عوا10698Cخديجة وبيهي

مدرسة بلل بن رباح 

البتدائية

مدرسة م المكي إقليم: إفران

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
201/01/06 86 بني مكادة 15292Wخونة م

)المقاطعة(
مزدوج

504/09/19إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 14 مزدوجتيمحضيت10723Eدونيا بندرهم

102/09/20إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 7 مزدوجتيمحضيت10722Dرابحة الكامل

116/09/98إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزية 139 أقدمية 12 سنةرامي الحسين 02276Y إيموزار كندر

)البلدية(
مزدوج

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجضاية عوا10695Zرجاء الزويتني

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

102/09/14إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: إفران 39 إيموزار كندر 02275Xرحمة أمغار

)البلدية(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/14إقليم: إفرانم م واد مغرة المركزيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 35 مزدوجتيكريكرة10715Wرشيد فيقري

مدرسة الخنساء إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزية

البتدائية

116/09/93إقليم: إفران 157 أقدمية 16 سنةرشيد وزين 10673A)مزدوجازرو )البلدية

713/02/17إقليم: إفرانم م أيت عثمان المركزيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 25 مزدوجسيدي المخفي10765Aرضوان صبري

مدرسة الطلس 

البتدائية

716/09/96إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: إفران 116 أقدمية 16 سنةزينب حمموشي 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

202/09/15إقليم: إفرانم م بن صميم المركزيةإقليم: إفرانم م أضاروش المركزية 28 إلتحاق بالزوجزينب خزان 10701Fمزدوجبن صميم

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

1004/09/18عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: إفران 31 مزدوجعين جمعة04065Tسارة اليحياوي

304/09/18إقليم: إفرانم م أصاكا المركزيةإقليم: إفرانم م أضاروش المركزية 25 مزدوجواد إفران10748Gسارة بولغالغ

م م عين الحنوش 

المركزية

502/09/10إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: إفران 38 مزدوجلقصير04174Lسعداوي م

م م عين الحنوش 

المركزية

802/09/15إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: إفران 15 إلتحاق بالزوجةسعيد البوعزاتي 04148Hمزدوجأيت حرز ا

مدرسة الرتاحة إقليم: إفرانم م أيت عثمان المركزية

البتدائية

116/09/94إقليم: إفران 163 أقدمية 16 سنةسعيد الكمري 26206J)مزدوجازرو )البلدية

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

مدرسة بلل بن رباح إقليم: إفران

البتدائية

604/09/18إقليم: إفران 15 مزدوجواد إفران10742Aسفيان ابراهيمي

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

إقليم: مولي القدادرة المركزإقليم: إفران

يعقوب
404/09/18 14 مزدوجسيدي داود02200Rسقلي عزيزة

م م ضاية إفرح 

المركزية

م م أيت سيدي ميمون إقليم: إفران

المركزية

1004/09/18إقليم: إفران 15 مزدوجضاية عوا10693Xسكاح مروان

مدرسة بلل بن رباح إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

البتدائية

202/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجواد إفران10742Aسوكينة فاتحي

102/09/16إقليم: إفرانم م أيت عثمان المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 21 مزدوجسيدي المخفي10765Aصفاء رضى

م م زاوية واد إفران 

المركزية

مدرسة بلل بن رباح إقليم: إفران

البتدائية

813/02/17إقليم: إفران 30 مزدوجواد إفران10742Aصفاء محرزي علوي

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجضاية عوا10695Zعائشة اللروب
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

206/09/00عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: إفرانم م أيت عثمان المركزية 116 إلتحاق بالزوجةعادل العزماني 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

103/09/13إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزية 32 مزدوجأيت السبع لجرف02432Tعبد العزيز كوريديس

702/09/20إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 مزدوجعين اللوح10739Xعزيزة الرحوي

م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: إفرانم م المرابطين المركزية

المركزية

1004/09/18إقليم: إفران 25 مزدوجتيزكيت10684Mعليوي م

مدرسة ابن بطوطة 

البتدائية

مدرسة مولي الحسن إقليم: إفران

الول البتدائية

916/09/96إقليم: إفران 84 إلتحاق بالزوجةعماري عبد المطالب 10669W)مزدوجازرو )البلدية

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية

المركزية

204/09/19إقليم: إفران 21 مزدوجواد إفران10753Mعمر بوطالب

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: إفران 21 مزدوجواد إفران10753Mعياتي فاطمة الزهراء

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية

المركزية

504/09/19إقليم: إفران 11 مزدوجضاية عوا10695Zعياش حنان

701/01/12إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية 45 إلتحاق بالزوجفاتحة تاكمة 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

101/01/06إقليم: إفرانم م أوكماس المركزيةإقليم: إفرانكم تمحضيت 96 أقدمية 16 سنةفاضلي عمر 10707Mمزدوجبن صميم

409/12/11عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزية 61 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء فرقوش 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

م م زاوية سيدي عبد إقليم: إفرانم م البقريت المركزية

السلم المركزية

104/09/18إقليم: إفران 21 مزدوجتيزكيت10685Nفاطمة الزهراء مناهو

802/09/20إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 7 مزدوجتيمحضيت10726Hفاطمة املول

1004/09/18إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 31 مزدوجبطيط04171Hفاطمة زريول

م م زاوية واد إفران إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: إفران 7 مزدوجواد إفران10745Dفاطمة عبيدي

104/09/18إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 21 مزدوجتيمحضيت10723Eفجر سارة

902/09/20إقليم: الحاجببودربالةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 7 إلتحاق بالزوجفنيدة الكرياني 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م م ضاية إفرح 

المركزية

304/09/19إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةإقليم: إفران 14 مزدوجتيكريكرة10718Zكوثر الوزاني الشاهدي

مدرسة خالد بن الوليد 

البتدائية

مدرسة القاضي عياض إقليم: إفران

البتدائية

401/01/06إقليم: إفران 106 أقدمية 16 سنةلحسيني بناصر 10676D)مزدوجازرو )البلدية

م م ضاية إفرح 

المركزية

604/09/18إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزيةإقليم: إفران 21 مزدوجسيدي المخفي10769Eلمياء   افصيحي

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

104/09/02إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: إفران 71 إيموزار كندر 02275Xم الزروالي

)البلدية(
مزدوج

م م زاوية سيدي عبد إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

السلم المركزية

204/09/18إقليم: إفران 21 مزدوجتيزكيت10685Nم الشريف الدريسي

405/09/03إقليم: إفرانم م بن صميم المركزيةإقليم: إفرانم م أيت عثمان المركزية 21 إلتحاق بالزوجةم العلوي 10701Fمزدوجبن صميم

م م أيت لحسن أوبراهيم 

المركزية

117/09/90عمالة: فاسالمدرسة البتدائية أنوالإقليم: إفران 181 أقدمية 16 سنةم معمري 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: إفران

المركزية

104/09/19إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10684Mمريم بلحسن

م م أيت لحسن أوبراهيم 

المركزية

المدرسة البتدائية الفقيه إقليم: إفران

مكوار

106/09/01عمالة: فاس 136 إلتحاق بالزوجمريم بوغروم 02082M المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

204/09/12إقليم: إفرانمدرسة السلم البتدائيةإقليم: إفران 69 إلتحاق بالزوجمريم عبده 10678F)مزدوجإفران )البلدية

402/09/20إقليم: إفرانم م تابرغازيت المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 مزدوجعين اللوح10733Rمريم مي

م م زاوية واد إفران 

المركزية

204/09/19إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: إفران 15 إلتحاق بالزوجمريم يطوحماد 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

زين العابدين الحبيب بن إقليم: إفرانم م أصاكا المركزية

العباس العلوي

113/09/02عمالة: مكناس 99 مزدوجمكناس )البلدية(03799Dمصطفى بابكي

مدرسة الطلس إقليم: إفرانم م المرابطين المركزية

البتدائية

704/09/19إقليم: إفران 11 إلتحاق بالزوجمليكة كنو 10681Jمزدوجعين اللوح

116/09/94عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائية 142 أقدمية 16 سنةنادية بوبراهمي فيللي 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/20عمالة: مكناسالندلسإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 9 إلتحاق بالزوجنادية بوصباطة 03985F)مزدوجمكناس )البلدية

م م أيت لحسن أوبراهيم 

المركزية

105/09/03إقليم: إفرانم م أوكماس المركزيةإقليم: إفران 107 إلتحاق بالزوجنبيلة كسور 10707Mمزدوجبن صميم
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م م عين الحنوش إقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 21 مزدوجتيزكيت10688Sنصيرة امشيش

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: إفران

المركزية

104/09/19إقليم: إفران 21 مزدوجتيزكيت10684Mنهاد لعشير

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: إفرانم م البقريت المركزية

المركزية

404/09/19إقليم: إفران 14 مزدوجواد إفران10753Mنهيلة بالخضراء

502/09/20عمالة: مكناسزوالطإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 7 إلتحاق بالزوجنوال العمارتي 03884Wمزدوجالدخيسة

مدرسة بلل بن رباح 

البتدائية

116/09/96عمالة: مكناسيوسف بن تاشفينإقليم: إفران 132 أقدمية 16 سنةوالعيدي الياسي 03967L)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/18إقليم: إفرانم م أيت عثمان المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 21 مزدوجسيدي المخفي10765Aوثيق بن خدة

104/09/18عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 21 إلتحاق بالزوجيسرى ايت احساين 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

م م عين الحنوش 

المركزية

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفران

المركزية

104/09/19إقليم: إفران 11 إلتحاق بالزوجةيوسف عاشي 10695Zمزدوجضاية عوا

مدرسة بلل بن رباح 

البتدائية

604/09/19إقليم: الحاجبالياسمينإقليم: إفران 12 المازيغيةالحاجب )البلدية(04103Jانوار افتيس

1002/09/20إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 7 عين تاوجطات 04106Mبويلول نجوى

)البلدية(
المازيغية

مدرسة الطلس 

البتدائية

504/09/19إقليم: الحاجبالنهضةإقليم: إفران 12 المازيغيةالحاجب )البلدية(04101Gرشيد كروشي

مدرسة حسان بن ثابت 

البتدائية

102/09/15عمالة: مكناسالليمونإقليم: إفران 36 المازيغيةمكناس )البلدية(03819Aفاطيمة بوثوثلة

مدرسة ابن بطوطة 

البتدائية

104/09/18عمالة: مكناسالليمونإقليم: إفران 18 إلتحاق بالزوجمريم ادريسي 03819A)المازيغيةمكناس )البلدية

1002/09/20إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 7 مزدوجدار الحمراء02384Rأسماء  ملوك

مدرسة الدار الحمراء 

الجماعاتية

المدرسة الجماعاتية إقليم: صفرو

الولجة

204/09/18إقليم: تاونات 20 مزدوجلولجة15447Pإكرام الطرش

م/م أيت علي إقليم: صفروم/م دار حقون-المركز

وبوبكر-المركز

216/09/02إقليم: صفرو 67 مزدوجعين الشكاك02420Eإكرام جيجي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: صفروم/م العدرج-المركز

ا كنون

802/09/20عمالة: فاس 10 إلتحاق بالزوجأمينة بنخالد 02012L جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز

معركة الدشيرة

602/09/20عمالة: فاس 8 إلتحاق بالزوجإيمان الحلو 01996U فاس المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية اولد إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز

الطيب السفلى

1016/09/99عمالة: فاس 60 إلتحاق بالزوجإيمان بنجلون 01960Eمزدوجأولد الطيب

مدرسة سمو المير إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركز

مولي رشيد

616/09/95إقليم: صفرو 139 أقدمية 16 سنةادريس    البصري 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية

116/09/94إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 147 أقدمية 16 سنةادريس علوش 02331H سيدي يوسف بن

أحمد
مزدوج

م/م أيت علي إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركز

وبوبكر-المركز

416/09/94إقليم: صفرو 65 مزدوجعين الشكاك02420Eالبوحديوي هشام

516/09/96إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 155 أقدمية 16 سنةالحسن    أمجون 02331H سيدي يوسف بن

أحمد
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز

المـــل

317/09/90عمالة: فاس 141 أقدمية 16 سنةالحسن فقري 20103A)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية العهد إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز

الجديد

216/09/91عمالة: فاس 131 أقدمية 16 سنةالحسين  صنيهجي 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

616/09/97إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 49 إلتحاق بالزوجةالحسين أوعقى 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

م/م أيت عيسى 

ولحسن-المركز

316/09/92إقليم: صفرومدرسة المام مالكإقليم: صفرو 157 أقدمية 16 سنةالحسين الرواطي 02271T)مزدوجصفرو )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: صفرومدرسة ابن رشد

السمو

1016/09/94عمالة: فاس 34 إلتحاق بالزوجةالرحموني عبدالقادر 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

109/12/11إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: صفروم/م عين جراح-المركز 35 إيموزار كندر 02275Xالشاوني مليكة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: مولي مدرسة راس الماءإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز

يعقوب
116/09/94 75 إلتحاق بالزوجةالشريف    الزمزامي 02163Aمزدوجعين الشقف

م/م أيت علي 

وبوبكر-المركز

مدرسة سيدي احمد إقليم: صفرو

التادلي

316/09/91إقليم: صفرو 163 أقدمية 16 سنةالمصطفى الفاضل 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

513/02/17إقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركزإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 25 مزدوجبئر طم طم02411Vالورداني أسماء

المدرسة البتدائية إقليم: صفرومدرسة الفارابي

المسيرة

317/09/90عمالة: فاس 124 أقدمية 16 سنةامنة جامعي 02097D)مزدوجزواغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/02إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م إسباعين-المركز 139 أقدمية 16 سنةايمان   مرغيش 02331H سيدي يوسف بن

أحمد
مزدوج

إقليم: مولي مدرسة ابي ذر الغفاريإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز

يعقوب
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجايمان مزود 27550Vمزدوجعين الشقف

103/09/13إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 31 مزدوجأولد امكودو02369Zبشرى الشموري

إقليم: مولي الزياينة المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز

يعقوب
204/09/18 26 مزدوجلعجاجرة02182Wبشرى امطافي

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

105/09/03إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: صفرو 38 إلتحاق بالزوجةبن دادي م رضى 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

121/09/83إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفروم/م إسباعين-المركز 195 أقدمية 16 سنةبن عيسى المفضل 02272U)مزدوجصفرو )البلدية

204/09/12إقليم: صفروم/م 16 نونبر-المركزإقليم: صفرومدرسة الخنساء 52 إلتحاق بالزوجبوطرفاس زكية 02346Zمزدوجاغبالو اقورار

106/09/00إقليم: صفرومدرسة المام مالكإقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركز 157 أقدمية 16 سنةتوفيق الزنطار 02271T)مزدوجصفرو )البلدية

102/09/16إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 35 مزدوجأيت السبع لجرف02432Tجمال  الكنوني

121/09/83عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: صفرومدرسة المختار السوسي 154 أقدمية 16 سنةجمال  تاضا 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

121/09/83إقليم: صفرومدرسة سيدي بوسرغينإقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركز 205 أقدمية 16 سنةجواد   كرداد 02262H)مزدوجصفرو )البلدية

904/09/12إقليم: صفروم/م عين القاضي-المركزإقليم: صفروم/م دار حقون-المركز 22 إلتحاق بالزوجةجواد العياشي 02349Cمزدوجاغبالو اقورار

م/م طارق بن 

زياد-المركز

المدرسة البتدائية ضيعة إقليم: صفرو

بن عبدا

506/09/00عمالة: فاس 105 إلتحاق بالزوجحسنة الصادق 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

916/09/97إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 123 أقدمية 16 سنةحفيظة  بوستة 02317Tمزدوجعزابة

117/09/84إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 96 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rحـمـيــد أطــرطــور

المدرسة البتدائية اولد إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركز

الطيب السفلى

1002/09/14عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجحنان اجدير 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية إقليم: صفروم/م دار حقون-المركز

البكري

326/09/03عمالة: فاس 149 أقدمية 16 سنةحياة   قندوسي 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/92إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 175 أقدمية 16 سنةخالد    جودار 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

416/09/95إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركز 148 إلتحاق بالزوجخليصة سريغني 02329F سيدي يوسف بن

أحمد
مزدوج

م/م طارق بن 

زياد-المركز

المدرسة البتدائية ام إقليم: صفرو

بوسعيد التلمساني

907/09/04عمالة: فاس 53 إلتحاق بالزوجرجاء   السلسلي 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

م/م أيت عيسى إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا

ولحسن-المركز

103/09/13إقليم: صفرو 18 إلتحاق بالزوجزعـنــون بـشــرى 02298Xمزدوجالعنوصر

316/09/95إقليم: صفرومدرسة وادي الذهبإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 141 أقدمية 16 سنةسعاد    بوكورين 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

م/م طارق بن 

زياد-المركز

المدرسة البتدائية عبد إقليم: صفرو

ا الشفشاوني

216/09/92عمالة: فاس 147 أقدمية 16 سنةسعيدة     حجوط 02087T المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

902/09/20إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 17 مزدوجتازوطة02313Nسكينة أحرشي

م/م أيت علي 

وبوبكر-المركز

المدرسة البتدائية إقليم: صفرو

الياسمين

216/09/99عمالة: فاس 141 أقدمية 16 سنةسمية    الفقير 19183A)مزدوجأكدال )المقاطعة

416/09/98إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركز 148 إلتحاق بالزوجسناء الغزيل 02329F سيدي يوسف بن

أحمد
مزدوج

مدرسة سيدي احمد إقليم: صفرومدرسة المختار السوسي

التادلي

116/09/82إقليم: صفرو 164 أقدمية 16 سنةسيدي م   أوعبد ا 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/94إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 159 أقدمية 16 سنةشفيق لشخم 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

م/م طارق بن إقليم: صفروم/م العدرج-المركز

زياد-المركز

1002/09/20إقليم: صفرو 10 إلتحاق بالزوجصالحة مامد 02418Cمزدوجعين الشكاك

302/09/20إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 8 إلتحاق بالزوجصفاء اكبيري علوي 02276Y إيموزار كندر

)البلدية(
مزدوج

م/م أيت عيسى 

ولحسن-المركز

516/09/94إقليم: صفرومدرسة مولي إسماعيلإقليم: صفرو 159 أقدمية 16 سنةطارق  مموني 25967Z)مزدوجصفرو )البلدية

204/09/12إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: صفروم/م عين جراح-المركز 27 مزدوجكندر سيدي خيار02293Sطاودي كوثر

115/03/17إقليم: صفرومدرسة الرياضإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 32 إلتحاق بالزوجعائشة الجابري 02281D)مزدوجالمنزل )البلدية

إقليم: مولي الحجرة الشريفة المركزإقليم: صفروم/م قصيوة-المركز

يعقوب
1109/12/11 35 مزدوجسيدي داود02196Lعائشة كرتي
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م أيت عيسى 

ولحسن-المركز

716/09/94إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفرو 157 أقدمية 16 سنةعبد الله    بويعقوب 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركز

السمو

116/09/94عمالة: فاس 133 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم باقس 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/86إقليم: صفرومدرسة اللوزإقليم: صفروم/م عين القاضي-المركز 181 أقدمية 16 سنةعبد السلم    توتان 20899R)مزدوجصفرو )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركز

زرياب

116/09/92عمالة: فاس 175 أقدمية 16 سنةعبد ا بنطلب 26563X المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

206/09/17إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركزإقليم: صفروم/م دار حقون-المركز 25 مزدوجامطرناغة02364Uعبد الواحد العباس

101/05/97إقليم: صفرومدرسة مولي إسماعيلإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 175 أقدمية 16 سنةعبدالله    جبران 25967Z)مزدوجصفرو )البلدية

516/09/93إقليم: صفرومدرسة المغرب العربيإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 163 أقدمية 16 سنةعبدالرفيع    العلمي 02264K)مزدوجصفرو )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز

المغرب العربي

216/09/94عمالة: فاس 145 أقدمية 16 سنةعبدالعالي   ابراهيمي 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

416/09/94إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفروم/م عين جراح-المركز 163 أقدمية 16 سنةعبدالعالي   الجزيري 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

517/09/84إقليم: صفرومدرسة المغرب العربيإقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركز 163 أقدمية 16 سنةعبدالعزيز امهريط 02264K)مزدوجصفرو )البلدية

م/م طارق بن 

زياد-المركز

المدرسة البتدائية اولد إقليم: صفرو

الطيب السفلى

216/09/92عمالة: فاس 133 أقدمية 16 سنةعبدالكريم     ازهار 01960Eمزدوجأولد الطيب

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطاب

أصيل
116/09/94 64 طنجة المدينة 26608Wعبدا حجبي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية اولد إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز

الطيب السفلى

303/09/13عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجعبيد سناء 01960Eمزدوجأولد الطيب

مدرسة سيدي احمد إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركز

التادلي

417/09/90إقليم: صفرو 167 أقدمية 16 سنةعزيز الدريسي 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

المدرسة البتدائية فضاء إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز

السعادة

302/09/10عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجعفراني أمال 26469Vمزدوجسيدي حرازم

م/م موحى اوحمو إقليم: صفروم/ إشمللن-المركز

الزياني-المركز

424/01/08إقليم: صفرو 31 مزدوجالعنوصر02302Bعلي تيشوت

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

مدرسة سمو المير إقليم: صفرو

مولي رشيد

1026/09/03إقليم: صفرو 144 إلتحاق بالزوجفائزة    ارسلن 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/88عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: صفرومدرسة المختار السوسي 148 أقدمية 16 سنةفاتحة بوعبيد 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

م م أيت حمو الحجاج إقليم: صفروم/م ازرع-المركز

المركزية

504/09/19إقليم: إفران 9 مزدوجضاية عوا10695Zفاتن المحجور

216/09/96إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركز 161 إلتحاق بالزوجفاطمة   بورمطان 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

م/م  القاضي 

عياض-المركز

117/09/90إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفرو 189 أقدمية 16 سنةفاطمة النفاح 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: صفرومدرسة ابن رشد

الجديدة

217/09/90عمالة: فاس 132 أقدمية 16 سنةفتيحة    الحرشي 01952W)مزدوجسايس )المقاطعة

م/م  القاضي إقليم: صفروم/م تازوطة-المركز

عياض-المركز

704/09/12إقليم: صفرو 33 مزدوجالعنوصر02295Uفتيحة امشيش

م/م  القاضي إقليم: صفروم/م تاغيت-المركز

عياض-المركز

201/01/10إقليم: صفرو 31 مزدوجالعنوصر02295Uفريد البراهمي

المدرسة البتدائية ام إقليم: صفروم/م الكدية-المركز

بوسعيد التلمساني

116/09/99عمالة: فاس 133 أقدمية 16 سنةفريدة الزكري 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/92إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 113 أقدمية 12 سنةفطومة     السفونا 02417Bمزدوجعين الشكاك

104/09/18إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 11 مزدوجاغزران02399Gكريم سحمي

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

917/09/99إقليم: صفرومدرسة وادي الذهبإقليم: صفرو 150 إلتحاق بالزوجكريمة   رشدي 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: صفرومدرسة اللوز

فاطمة المرنيسي

116/09/96عمالة: فاس 132 نعمأقدمية 16 سنةلبنى ابن حمو 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

مدرسة سمو المير إقليم: صفرومدرسة المختار السوسي

مولي رشيد

221/09/83إقليم: صفرو 140 أقدمية 16 سنةلحسن  بوحفرة 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية

806/09/00إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 71 مزدوجكندر سيدي خيار02287Kلحسن الخالقي

816/09/97إقليم: صفرومدرسة المام مالكإقليم: صفروم/م إسباعين-المركز 157 أقدمية 16 سنةلطيفة    السباعي 02271T)مزدوجصفرو )البلدية

102/09/20إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 10 إلتحاق بالزوجلطيفة  الشافعي 21187Dمزدوجأيت بورزوين

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســةإقليم: صفرومدرسة النبعاث

وتنان
121/09/83 162 أقدمية 16 سنةلطيفة  الغماز 23647C)مزدوجاكادير )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

916/09/91إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 155 أقدمية 16 سنةلمقدم العربي 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

مدرسة سيدي احمد 

التادلي

مدرسة معاذ بن جبل إقليم: صفرو

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
121/09/83 168 أقدمية 16 سنةليلى  ليمامي 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي احمد إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركز

التادلي

216/09/86إقليم: صفرو 167 أقدمية 16 سنةم    ارحيوي 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

416/09/96إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 131 أقدمية 16 سنةم    لكسير 02341Uمزدوجعزابة

416/09/94إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركز 68 مزدوجكندر سيدي خيار02287Kم  المزوري

516/09/97إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 45 مزدوجأهل سيدي لحسن02319Vم  المعزوزي

مدرسة سيدي احمد 

التادلي

المدرسة البتدائية أبناء إقليم: صفرو

الجيش

116/09/94عمالة: فاس 68 نعمم أمعنان 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

م/م زاوية 

بوكرين-المركز

المدرسة البتدائية إقليم: صفرو

المـــل

117/09/90عمالة: فاس 177 أقدمية 16 سنةم الخويلدي 20103A)مزدوجسايس )المقاطعة

م/م أيت علي 

وبوبكر-المركز

116/09/91إقليم: صفرومدرسة وادي الذهبإقليم: صفرو 160 إلتحاق بالزوجةم حميدة 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

مدرسة إغزران 

الجماعاتية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمانإقليم: صفرو 10 مزدوجسيدي العابد15440Gم صلح

مدرسة المعرفة إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطاب

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
216/09/98 56 إلتحاق بالزوجةم كرير 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مدار البحرين إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركز

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/15 33 إلتحاق بالزوجمريم الخراط 27029D بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

213/02/17إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 42 مزدوجأهل سيدي لحسن02320Wمنا عبادي

مدرسة سمو المير إقليم: صفروم/م الكدية-المركز

مولي رشيد

216/09/99إقليم: صفرو 141 أقدمية 16 سنةنادية المصباحي 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية

106/09/17إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 14 إلتحاق بالزوجةنبيل شريقي 02373Dمزدوجأولد امكودو

المدرسة البتدائية فضاء إقليم: صفرومدرسة الفارابي

السعادة

116/09/85عمالة: فاس 132 أقدمية 16 سنةنجيب بشي 26469Vمزدوجسيدي حرازم

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

مدرسة سمو المير إقليم: صفرو

مولي رشيد

1026/09/03إقليم: صفرو 141 إلتحاق بالزوجنجية    لقصيوار 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: مولي مدرسة النجاحإقليم: صفروم/م العدرج-المركز

يعقوب
615/02/17 42 مزدوجعين قنصرة25979Mنسرين ورغة

116/09/93إقليم: صفرومدرسة وادي الذهبإقليم: صفروم/م 16 نونبر-المركز 177 أقدمية 16 سنةنعيمة رحمون 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

116/09/94إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركز 141 أقدمية 16 سنةنورالدين    ريداني 02331H سيدي يوسف بن

أحمد
مزدوج

مدرسة سمو المير إقليم: صفروم/م النهضة-المركز

مولي رشيد

127/09/01إقليم: صفرو 153 أقدمية 16 سنةوفاء برودي 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية

126/09/03إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركز 149 أقدمية 16 سنةيوسف اكودير 02329F سيدي يوسف بن

أحمد
مزدوج

م/م  القاضي إقليم: صفروم/م أنوال-المركز

عياض-المركز

1002/09/20إقليم: صفرو 7 المازيغيةالعنوصر02295Uحنان احسيسين

مدرسة المسيرة 

الخضراء

مدرسة سمو المير إقليم: صفرو

مولي رشيد

202/09/15إقليم: صفرو 36 المازيغيةالبهاليل )البلدية(02277Zعبد الحليم شابو

مدرسة إغزران 

الجماعاتية

مدرسة ابن بطوطة إقليم: صفرو

البتدائية

104/09/19إقليم: إفران 12 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء البعزاوي 10772Hالمازيغيةسيدي المخفي

مدرسة سمو المير 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية إمام إقليم: صفرو

مسلم

102/09/16عمالة: فاس 31 إلتحاق بالزوجفتيحة مزوز 02100G)المازيغيةزواغة )المقاطعة

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 17 مزدوجسيدي المخفي15606M  فتيحة بل الحاج

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 سيدي ام بن 15835L الخالدي صفاء

لحسن
مزدوج

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 مزدوجواد الجمعة15813M الداموس لبنى

إقليم: مولي سبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم

يعقوب
504/09/19 24 مزدوجسبت لوداية02143D الكيحل يسرى

604/09/19عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 24 سيدي عبد ا 03860V الوتار بشرى

الخياط
مزدوج

1002/05/17عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 35 مزدوجعين جمعة04038N اليحياوي عبد الكبير

المدرسة البتدائية فضاء إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول

السعادة

207/09/05عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجة باجي جمال 26469Vمزدوجسيدي حرازم

م/م طارق بن إقليم: تاوناتم/م  عين مناخر

زياد-المركز

207/09/05إقليم: صفرو 101 مزدوجعين الشكاك02418C بونجم جليلة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 مزدوجبني وليد15685Y رحمة المسكيني

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  البريدية 11 مزدوجامكانسة15505C عكي أيوب

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 إلتحاق بالزوج فدوى البشوش 15666Cمزدوجعين مديونة

404/09/18إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 31 مزدوجراس تابودة02401J لمريني إلهام

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان

يعقوب
804/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02176P محفوظ اسماء

المدرسة البتدائية المام إقليم: تاوناتم/م  عمارات

الشافعي

416/09/02عمالة: فاس 105 جنان الورد 02019U مخلوق حفيظة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية اولد إقليم: تاوناتم/م  اولد عياد

الطيب السفلى

516/09/94عمالة: فاس 51 إلتحاق بالزوجة نجيب منتصر 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م اولد أزم

الحسين الفيللي

216/02/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجأبي يونس كوثر 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

204/09/18إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 21 إلتحاق بالزوجأحلم  البريرشي 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: مولي مدرسة الجاحظإقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد ا

يعقوب
106/09/17 24 إلتحاق بالزوجأحلم الفحفوحي 25562Jمزدوجعين الشقف

إقليم: مولي مدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

يعقوب
406/09/17 38 مزدوجالوادين02216Hأحلم صبور

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  اولد العسري

الخوارزمي

502/09/14عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجةأحمد  موحش 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

505/09/03عمالة: مكناسابن النفيسإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 14 إلتحاق بالزوجةأحمد البشارة 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

604/09/19إقليم: تاوناتم/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م الوحدة 14 مزدوجبوعروس15885Rأحمد الفناسي

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 15 مزدوجواد الجمعة15805Dأحمد هادي

602/09/14إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 38 مزدوجلقصير24486Pأحمد ورك

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 مزدوجامكانسة15505Cأخالي نادية
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المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  اولد دحو

اولد داود

106/09/17إقليم: تاونات 22 مزدوجأولد داود26054Uإدريس بن فارس

المدرسة البتدائية بلل إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان

ابن رباح

116/09/98عمالة: فاس 133 أقدمية 12 سنةإدريس بناني 02077G المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  أولد سلطانإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجعين لكداح15899Fأزمي حسني المهدي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م  بني ام 18 مزدوجكلز15540Rأسامة القصري

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  القليعإقليم: تاوناتم/م  الدكان 18 مزدوجودكة15590Vأسماء الصرغيني

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  الحدادة 20 إلتحاق بالزوجأسماء الطودي 15853Fمزدوجعين عائشة

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء

حسان بن ثابت

704/09/12عمالة: فاس 60 إلتحاق بالزوجأسماء بن فارس 02099F)مزدوجزواغة )المقاطعة

702/09/15عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 31 عين كرمة-واد 04052Dأسماء حدا

الرمان
مزدوج

303/09/13عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 57 جنان الورد 24318Gأسماء شرقاوي

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  بني ام 14 مزدوجامكانسة15505Cأسماء شقرون

1102/09/20عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 17 سيدي عبد ا 03862Xأسماء مالكي

الخياط
مزدوج

1102/09/20عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: تاوناتم/م  أسمل 17 مزدوجشرقاوة03873Jأسماء مجاهيد

202/09/20إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجبوعروس15889Vإسماعيل الجاي

إقليم: مولي ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة

يعقوب
204/09/19 14 مزدوجسيدي داود02198Nإسماعيل مجاهد

304/09/18عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  أزور 31 مزدوجمهاية03910Zأسية البوكاري

إقليم: مولي اولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين

يعقوب
1006/09/17 28 مزدوجلعجاجرة02187Bأشرف  الخروبي

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 14 سيدي ام بن 15827Cأشرف الرامي

لحسن
مزدوج
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706/09/17عمالة: مكناسموساوةإقليم: تاوناتم/م  عمارات 25 مزدوجمغاصيين03855Pأشرف دعنوني

104/09/18إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 28 مزدوجاخللفة15728Vأقاش سمير

1104/09/18إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 31 مزدوجتامشاشاط19395Fأقديم احمد

المدرسة البتدائية إمام إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة

مسلم

716/09/99عمالة: فاس 96 أقدمية 16 سنةإكرام ابنعيش 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  لكدة 38 مزدوجاخللفة15734Bإكرام الشهيبة

إقليم: مولي بياضة المركزإقليم: تاوناتم/م العزيب

يعقوب
1202/09/20 17 مزدوجسبت لوداية02146Gإكرام الغرباوي

604/09/19إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 14 مزدوجتمزكانة15616Yأمال اجواهري

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 28 مزدوجاخللفة15734Bأمال ادحيمن

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 مزدوجعين عائشة15864Tأمال العزوزي

م م عين الحنوش إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة

المركزية

304/09/19إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10688Sأمال الهللي

إقليم: مولي الدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا

يعقوب
504/09/19 24 مزدوجالوادين02222Pأمال هشام

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 مزدوجعين عائشة15861Pأمراني علوي مريم

إقليم: مولي اولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  الميزاب

يعقوب
704/09/18 21 مزدوجميكس02137Xأمزيان حسني زينب

102/09/20إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 مزدوجبوهودة15719Kأميمة البراهمي

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 مزدوجبني سنوس15476Wأميمة الفشوش

م/م طارق بن إقليم: تاوناتم م احمد الحجامي

زياد-المركز

306/09/17إقليم: صفرو 25 إلتحاق بالزوجأميمة بوزايدي الشيخي 02418Cمزدوجعين الشكاك

106/09/17إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: تاوناتم/م  لكدة 38 مزدوجلقصير04186Zأميمة دلواني
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204/09/19عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 16 إلتحاق بالزوجأميمة ظريف 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 7 مزدوجبني سنوس15476Wأميمة لوديي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجرأس الواد15824Zأمين الكبوري

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م بوعروس

الهادي بوطالب

113/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 19540Nأمينة  ناضري

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الدار الحمراء إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان

الجماعاتية

504/09/19إقليم: صفرو 21 مزدوجدار الحمراء26079Wأمينة مجغيرو

106/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 35 مزدوجاخللفة15728Vأنس البوريصي

202/09/20إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 مزدوجتمزكانة15616Yأنس العثماني

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجمساسة15910Tأنس زاهري

113/02/17إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 35 مزدوجاغبالو اقورار02350Dأنوار بنيس

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م بوعروس

السلطان مولي 

113/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 18646Sإيمان  الغريسي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي اولد المنصوري المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م

يعقوب
404/09/18 31 مزدوجعين بوعلي02228Wإيمان الحناش

إقليم: مولي مشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م

يعقوب
202/09/20 7 إلتحاق بالزوجإيمان الدحماني 02129Nمزدوجسبع رواضي

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص

الروضة-المركز

1004/09/18إقليم: صفرو 31 مزدوجكندر سيدي خيار02290Nإيمان الزكاري

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 14 مزدوجالبسابسا15801Zإيمان العمراني

المدرسة البتدائية طه إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى

حسين

704/09/18عمالة: فاس 19 إلتحاق بالزوجإيمان بسام 19829C المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

113/02/17عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 32 إلتحاق بالزوجإيمان لعروسي 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م  الحركاويين

الهادي بوطالب

1102/09/20عمالة: فاس 7 إلتحاق بالزوجإيمان مرزوق 19540N جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج
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602/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  عدالة 7 مزدوجبني سنوس15476Wإيمان موسى فارس

302/09/20إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجبوعروس15889Vأيمن الصفصافي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 سيدي يحيى بني 15597Cأيمن بالعادة

زروال
مزدوج

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوشابلإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 28 مزدوجبوشابل15410Zابتسام الهيضامي

إقليم: مولي بنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة

يعقوب
202/09/20 17 مزدوجسبت لوداية02144Eابتسام بولحرش

104/09/18إقليم: تازةبورد المركزإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 31 مزدوجبورد16143Wابتسام جبحي

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م  اولد علي

المركز

إقليم: مولي 

يعقوب
806/09/17 38 مزدوجعين بوعلي02233Bابراهيم الدهبي

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 15 سيدي ام بن 15827Cابراهيم امشيش

لحسن
مزدوج

إقليم: مولي الحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة

يعقوب
604/09/19 14 مزدوجسيدي داود02196Lابراهيم فاكر

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان

ابراهيم الروداني

إقليم: مولي 

يعقوب
504/09/19 24 مزدوجسيدي داود26503Gاحسان قرويش

المدرسة البتدائية أبي إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

بكر الصديق

116/09/96عمالة: فاس 111 جنان الورد 02015Pاحساين النكر

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/18إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 35 مزدوجبطيط04165Bاحمد أمطيش

102/09/20إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجتيمحضيت10722Dاحمد البوزكراوي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 7 مزدوجبوعروس15881Lاحمد العمومري

302/09/14إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 28 إلتحاق بالزوجةاحمد الغازي 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

إقليم: مولي الزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح

يعقوب
613/02/17 26 مزدوجلعجاجرة02182Wاحمد غريش

إقليم: مولي مدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  مشكور

يعقوب
113/09/01 133 أقدمية 16 سنةاحمد ناصري 25561Hمزدوجعين الشقف
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إقليم: مولي الدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

يعقوب
904/09/18 18 مزدوجالوادين02222Pاحمد ياسين البعيوي

إقليم: مولي لكرم المركزإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين

يعقوب
304/09/18 18 مزدوجالوادين02217Jادريس اد بن ادريس

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  بوشابلإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجبوشابل15410Zادريس التومي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 14 سيدي ام بن 15827Cادريس الجامعي أديب

لحسن
مزدوج

إقليم: مولي اولد المنصوري المركزإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة

يعقوب
304/09/18 28 مزدوجعين بوعلي02228Wادريس الكراري

المدرسة البتدائية أولد إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة

الطيب المركز

106/09/01عمالة: فاس 62 إلتحاق بالزوجةادريس اوبلقاسم 01959Dمزدوجأولد الطيب

604/09/18إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاوناتم/م العزيب 31 مزدوجبطيط04168Eادريس بلحبيب

603/09/13إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 45 مزدوجبوهودة15702Sادريس حوسى

المدرسة البتدائية أبي إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان

بكر الصديق

216/09/94عمالة: فاس 145 أقدمية 12 سنةادريس زوين 02015P جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

113/02/17إقليم: الحاجبايت مازوزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 45 مزدوجأيت بوبيدمان04158Uادريس عبد الصادق

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  اولد عياد

الطبري

806/09/01عمالة: فاس 76 إلتحاق بالزوجادريسي جاوزي هند 18647T جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/20إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 7 إلتحاق بالزوجازرويل كوثر 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتون

السلم

106/09/00عمالة: فاس 135 إلتحاق بالزوجازهور   زنيفش 18535W)مزدوجأكدال )المقاطعة

604/09/18إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م الشوقر 31 مزدوجبطيط04165Bازهور اسماعيلي علوي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  غانس

الخليل بن أحمد 

402/09/20عمالة: فاس 7 إلتحاق بالزوجازهور كمية 01940H المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج

إقليم: مولي اولد المنصوري المركزإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول

يعقوب
502/09/14 30 مزدوجعين بوعلي02228Wاسامة اليعقوبي

208/09/00إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 106 إلتحاق بالزوجاسرتي رشيدة 15396J)مزدوجتاونات )البلدية
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إقليم: مولي الشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم

يعقوب
604/09/18 31 مزدوجأولد ميمون02208Zاسماء الخياف

م/م  عبد المومن 

الموحدي

المدرسة البتدائية إقليم: تاونات

الفرابي

204/09/18عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجاسماء العلمي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

304/09/18إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 21 إلتحاق بالزوجاسماء المالكي 02350Dمزدوجاغبالو اقورار

إقليم: مولي الجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم

يعقوب
504/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02181Vاسمار سكينة

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 17 مزدوجواد الجمعة15813Mاسماعيل الدريسي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 14 مزدوجمساسة15910Tاسماعيل البورقادي

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد

يعقوب
113/02/17 35 مزدوجلعجاجرة02176Pاسماعيل المهيري

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 18 مزدوجمولي بوشتى15481Bاسماعيل المومني

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  هوارةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجسيدي العابد15444Lاسماعيل موهوبي

104/09/19عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 14 إلتحاق بالزوجاسيا الحافظي 01963Hمزدوجأولد الطيب

304/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 25 مزدوجبوعادل15696Kاشرف الرويجل

301/01/10إقليم: صفروم/م عين كبير-المركزإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 101 أقدمية 12 سنةاشفير حياة 24315D)مزدوجالمنزل )البلدية

702/09/20إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 17 مزدوجدار الحمراء02384Rاكرام شعايبي

202/09/20إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 17 مزدوجتيمحضيت10723Eاكرام يحيى

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة المسيرةإقليم: تاوناتم/م  الدكان 31 إلتحاق بالزوجةاكريمط عبد الفضيل 15400N)مزدوجغفساي )البلدية

106/09/00إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 139 أقدمية 16 سنةالدريسي البوزيدي م 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

إقليم: مولي الجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان

يعقوب
206/09/17 32 مزدوجلعجاجرة02181Vالدريسية صاريح
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506/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م الركيبة 19 مزدوجعين مديونة15669Fالزرق يسرى

إقليم: مولي اولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة

يعقوب
204/09/18 31 مزدوجميكس02139Zالبارودي ابتسام

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجكلز15533Hالبكوري عادل

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 38 مزدوجارغيوة15741Jالبكوشي م

المدرسة البتدائية أناس إقليم: تاوناتم/م اولد أزم

بن مالك

305/09/08عمالة: فاس 91 جنان الورد 02029Eالبلغيتي العلوي للمريم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

غازي

301/01/12عمالة: فاس 48 فاس المدينة 02007Fالبوبكري نزهة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصير

الفنيدق
101/01/10 40 إلتحاق بالزوجالبوني سلوى 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 14 مزدوجمولي بوشتى15488Jالتمزارتي عبد الرحيم

102/09/20إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 سيدي يحيى بني 15604Kالجوني فائز

زروال
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 7 مزدوجاورتزاغ15549Aالحافضي سهام

602/09/14عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 43 مزدوجواد الجديدة03898Lالحجاجي هناء

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  عين زمزم

اولد داود

204/09/19إقليم: تاونات 24 مزدوجأولد داود26054Uالحجامي فاطمة

105/09/07إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 79 مزدوجمطماطة16391Rالحساني علي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجمولي بوشتى15481Bالحسن الصغير

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م سد الساهلة 31 إلتحاق بالزوجالحسوني سلوى 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  عدالةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجعين معطوف15844Wالحسين الحداد

إقليم: مولي اولد المنصوري المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة

يعقوب
513/02/17 42 مزدوجعين بوعلي02228Wالحسين الرامي
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إقليم: مولي القدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية

يعقوب
404/09/18 18 مزدوجسيدي داود02200Rالحمايني الحسين

إقليم: مولي لكرم المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف

يعقوب
504/09/19 24 مزدوجالوادين02217Jالحمومي سناء

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 17 مزدوجاخللفة15730Xالدريسية  ابراهيمي01

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م فج النادر 14 إلتحاق بالزوجالدواس مروة 15424Pمزدوجاجبابرة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 21 مزدوجأولد عياد15902Jالديب م

104/09/19إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 24 مزدوجالقصابي  ملوية07961Cالربيعي زكرياء

302/09/20إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 17 مزدوجبوهودة15719Kالرفيق نجاة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 28 مزدوجبني ونجل تافراوت15772Tالرماش عاطف

1104/09/19عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 سيدي عبد ا 03864Zالرميش فاطمة

الخياط
مزدوج

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 14 مزدوجاخللفة15730Xالزكاري ليلى

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 7 إلتحاق بالزوجالسعدية بخاخ 15527Bمزدوجاغوازي

504/09/19إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 مزدوجكندر سيدي خيار02293Sالسهلي عبد ا

1006/09/17إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م  أزور 28 مزدوجمولي بوشتى15481Bالشاطر أمينة

لل خديجة بنت سيدي إقليم: تاوناتم/م  البريدية

م العلوي

104/09/18عمالة: مكناس 21 إلتحاق بالزوجالشرقي دنيا 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/19إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 مزدوجبني افتح16422Zالشطيبي لطيفة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  أسمل

تومرت

406/09/17عمالة: فاس 22 إلتحاق بالزوجالشليح  فاطمة 18443W جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 27 مزدوجسيدي المخفي15606Mالشهيبة عثمان
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إقليم: مولي اولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  المكمل

يعقوب
1202/09/20 17 مزدوجأولد ميمون02211Cالطاص سليمة

إقليم: مولي اولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد

يعقوب
501/01/10 54 مزدوجسبع رواضي02121Eالطويل يوسف

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  القليع 21 إلتحاق بالزوجالطيبي علية 15897Dمزدوجعين لكداح

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 24 مزدوجواد الجمعة15813Mالعاشوري حنان

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م اولد أزم

تومرت

504/09/02عمالة: فاس 121 أقدمية 12 سنةالعبديوي  توفيق 18443W جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

906/09/17عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تاوناتم/م  الدكان 28 سيدي عبد ا 03860Vالعزابي زهيد

الخياط
مزدوج

604/09/19عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 سيدي عبد ا 03864Zالعزوزي فاطمة الزهراء

الخياط
مزدوج

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 21 مزدوجكلز15531Fالعمراني  احساين

1102/09/20عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 17 مزدوجشرقاوة03868Dالعمراني نجوى

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتمدرسة الداخلة

نفيس

104/09/02عمالة: فاس 52 إلتحاق بالزوجةالعميم  عبد النبي 02027C جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي سيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  الفريشة

يعقوب
704/09/19 24 مزدوجأولد ميمون02207Yالعوادي    سكينة

إقليم: مولي الدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم

يعقوب
204/09/19 24 مزدوجالوادين02222Pالعوال سكينة

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  بوشمات

عابد الجابري

902/09/20عمالة: فاس 10 إلتحاق بالزوجالعيادي مليكة 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م  أسمل 38 مزدوجالزريزر15725Sالغرناطي ادريس

104/09/19إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 14 مزدوجتمزكانة15616Yالغلماني فاطمة

504/09/19إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 14 مزدوجاغوازي15515Nالغوصي لبنى

105/09/03عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 121 أقدمية 12 سنةالفاضلي فتيحة 03829L)مزدوجويسلن )البلدية
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102/09/20إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 مزدوجبوهودة15709Zالفضيلي شفيق

إقليم: مولي سيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

يعقوب
620/03/17 35 مزدوجعين بوعلي02235Dالفللي هشام

لل خديجة بنت سيدي إقليم: تاوناتم/م  عين جنان

م العلوي

506/09/17عمالة: مكناس 22 إلتحاق بالزوجالكلطي ربيعة 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

م/م  سيدي م إقليم: تاوناتم/م  البريدية

المغراوي

106/09/17إقليم: تاونات 28 إلتحاق بالزوجةاللبينة عبد الكامل 15406V)مزدوجقرية با م )البلدية

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 14 سيدي ام بن 15831Gالمجيهد عادل

لحسن
مزدوج

م م ضاية إفرح إقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب

المركزية

402/09/20إقليم: إفران 7 مزدوجضاية عوا10698Cالمحجور م

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

الهادي بوطالب

102/09/20عمالة: فاس 7 إلتحاق بالزوجالمدهون غزلن 19540N جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/16إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 39 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rالمراحي اكرام

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجاغوازي15522Wالمرزوقي رضوان

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  البسابسة

عابد الجابري

304/09/18عمالة: فاس 23 إلتحاق بالزوجالمسادي أمل 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

904/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  البريدية 24 مزدوجامكانسة15501Yالمسعودي آمنة

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 مزدوجمساسة15914Xالمسكين فاطمة الزهراء

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  أزورإقليم: تاوناتم/م  البريدية 32 مزدوجمولي بوشتى15485Fالمصباحي نظيرة

302/09/20إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 17 مزدوجالبسابسا15797Vالمصطفى الشاحد

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 21 مزدوجأولد عياد15902Jالمصطفى اليدراوي

104/09/19عمالة: مكناس11 ينايرإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 11 إلتحاق بالزوجالمعروفي ماجدة 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 7 مزدوجاوطا بوعبان15919Cالمفضل القاسمي
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502/09/14إقليم: الحاجبايت حميإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 37 مزدوجلقصير21857Gالمللي لطيفة

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 7 مزدوجكلز15540Rالمنصوري يوسف

إقليم: مولي مدرسة مولي يعقوبإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

يعقوب
202/09/10 81 مولي يعقوب 02115Yالمنكوب اسماء

)البلدية(
مزدوج

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 11 مزدوجعين لكداح15892Yالمهدي خالدي

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 18 مزدوجامكانسة15509Gالمهدي زهري

204/09/19عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 24 سيدي عبد ا 03865Aالموفيد  سكينة

الخياط
مزدوج

1102/09/20عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 17 مزدوجشرقاوة03868Dالميموني صباح

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى

معركة الدشيرة

405/09/08عمالة: فاس 79 فاس المدينة 01996Uالنفسي مونية

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م  أزور 18 مزدوجمولي بوشتى15488Jالهند حنان

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  عدالةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 مزدوجعين معطوف15844Wالهواري عبد العزيز

204/09/18عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 31 سيدي عبد ا 03865Aالهيسوفي ايمان

الخياط
مزدوج

م/م طارق بن إقليم: تاوناتم/م  عين مناخر

زياد-المركز

205/09/08إقليم: صفرو 89 مزدوجعين الشكاك02418Cالواحي حسناء

مدرسة العرفان إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصير

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/98 83 إلتحاق بالزوجالواضحة لكحل 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي سيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي

يعقوب
704/09/18 21 مزدوجأولد ميمون02207Yالوجدي ابراهيم

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 مزدوجامكانسة15509Gالوردي إيمان

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم /م الخلط 9 مزدوجبني سنوس15476Wالوكيلي م

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م  بوعرام

ا كنون

404/09/18عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجةالياس الحمايدي 02012L جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج
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102/09/20إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجبوشابل15419Jالياس السحاسح

405/09/16إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 39 مزدوجقرية با م )البلدية(15397Kالياقوتي عبد الغني

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 24 مزدوجواد الجمعة15805Dاليعكوبي فاطمة الزهراء

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 مزدوجعين لكداح15892Yاليوبي إيمان

102/09/09عمالة: مكناسالوحدةإقليم: تاوناتم/م  التقدم 61 إلتحاق بالزوجامال الزهر 04014M)مزدوجتولل )البلدية

604/09/19إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م الركيبة 24 مزدوجبئر طم طم02407Rامال فارح

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

نونبر

إقليم: مولي 

يعقوب
704/09/19 24 مزدوجأولد ميمون26284Uاميمة الخراجي العلمي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة ابن رشد

الحسين الفيللي

604/09/18عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجاميمة منصور 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

1013/02/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 32 مزدوجعين مديونة15666Cامين الزعر

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة المسيرةإقليم: تاوناتم/م  القليع 26 إلتحاق بالزوجامينة القشقاشي 15400N)مزدوجغفساي )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة

الحسين الفيللي

104/09/19عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجامينة اليديني 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي الفشاتلة المركزإقليم: تاوناتم/م  الدكان

يعقوب
206/09/17 28 مزدوجالوادين02219Lانتصار الحناوي

مدرسة صلح الدين إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
601/01/17 21 الشرف  مغوغة 15178Xانس المرضي

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجبوهودة15714Eانور العلمي الشنتوفي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 21 مزدوجتابودة15639Yايمان الدكالي

المدرسة الجماعاتية 

الودكة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاونات 28 مزدوجاخللفة15728Vايمان الصيدي

102/09/14إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: تاوناتم/م  التقدم 31 إلتحاق بالزوجايمان العسري 06299Wمزدوجتزكان
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المدرسة البتدائية احمد إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

الحنصالي

206/09/01عمالة: فاس 109 المرينيين 18502Kايمان برادة

)المقاطعة(
مزدوج

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 29 مزدوجبني سنوس15470Pايمان بشللو

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجامكانسة15501Yايوب احميطوش

406/09/17عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد 19 إلتحاق بالزوجبحباح صفاء 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  البريدية 14 مزدوجبني سنوس15476Wبخاخ عبد الجليل

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجعين لكداح15894Aبخريص حمزة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 18 سيدي ام بن 15827Cبدر الدين الرامي

لحسن
مزدوج

إقليم: مولي سيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م الشوقر

يعقوب
702/09/20 17 مزدوجأولد ميمون02207Yبدرية الفاسمي

إقليم: مولي بني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية

يعقوب
704/09/18 31 مزدوجأولد ميمون02205Wبديعة الدنوني

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 مزدوجامكانسة15501Yبركاوي عبد الفتاح

إقليم: مولي اولد بوصالح المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م

يعقوب
504/09/18 23 إلتحاق بالزوجبرودي لطيفة 02160Xمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم

سخينات

204/09/19عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجبشرى الضعيف 02045Xمزدوجسيدي حرازم

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  التقدم

عوينت الحجاج التانية

505/09/08عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجبشرى بوكيلي 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: مولي سيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر

يعقوب
804/09/18 31 مزدوجعين بوعلي02235Dبشرى زيزح

702/09/20عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 17 سيدي عبد ا 03862Xبشرى سعيد

الخياط
مزدوج

1006/09/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  حجرية 28 مزدوجأولد عياد15905Mبشرى ناجي

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي

أصيل
102/09/16 26 بني مكادة 26181Gبلط الهام

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: مولي مشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م الشوقر

يعقوب
802/09/20 8 إلتحاق بالزوجبن صباح دونية 02129Nمزدوجسبع رواضي

416/09/96إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 163 أقدمية 16 سنةبناصر   دغري 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

إقليم: مولي سيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م اولد جموح

يعقوب
1006/09/17 25 مزدوجعين بوعلي02235Dبنان هشام

104/09/19عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 إلتحاق بالزوجبنشقرون مريم 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 مزدوجاغوازي15519Tبنعبو ياسين

المدرسة البتدائية حي إقليم: تاوناتم/م  البريدية

الشهداء

1104/09/19عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجبنعشور فاطمة الزهراء 02010J فاس المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي الزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف

يعقوب
304/09/18 28 مزدوجلعجاجرة02182Wبهية مبتسم

702/09/10إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 65 إيموزار كندر 02276Yبوتزيت جميلة

)البلدية(
مزدوج

103/09/13إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتمدرسة المسيرة 52 نعمبوحزام     كريمة 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

306/09/17عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 35 مزدوجمهاية03908Xبورقبة مريم

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان

شوقي

1005/09/03عمالة: فاس 45 جنان الورد 02028Dبوزيدي نوال

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/19عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 14 إلتحاق بالزوجبوسلهام سارة 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

المدرسة البتدائية إقليم: تاونات

البحتري 1

702/09/10عمالة: فاس 41 إلتحاق بالزوجبوشرى  عامري 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: مولي بني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م العزيب

يعقوب
804/09/19 24 مزدوجأولد ميمون02205Wبوشرى الساهل

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  بـياضات

السلم 1

505/09/08إقليم: برشيد 29 إلتحاق بالزوجبوشعالة أسماء 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

202/09/14إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد ا 40 إلتحاق بالزوجبوعسرية  لمياء 14533Wمزدوجاولد الصغير

إقليم: مولي اولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي

يعقوب
1004/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02187Bبولعيد نوال
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213/02/17إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 32 إلتحاق بالزوجبومعزة كريمة 02417Bمزدوجعين الشكاك

إقليم: مولي اولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم

يعقوب
602/09/20 17 مزدوجميكس02137Xبيداح رجاء

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 إلتحاق بالزوجتاجري خديجة 15813Mمزدوجواد الجمعة

904/09/19إقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزيةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 24 مزدوجضاية عوا10691Vتفاحي مريم

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 14 مزدوجعين عائشة15861Pتورية  بلمو

305/09/11عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 38 مزدوجمهاية03908Xتورية المسيح

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  بني ام 38 مزدوجكلز15531Fتوفيق العلوش

505/09/11عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 85 جنان الورد 24318Gتوفيق العوطة

)المقاطعة(
مزدوج

عبد الكريم الخطابي إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح

المركز

إقليم: مولي 

يعقوب
802/09/15 56 مزدوجعين قنصرة02038Pتيال فاطمة الزهراء

105/09/07إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 111 مزدوجمطماطة16391Rثريا صديقي

113/02/17عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 45 مزدوجوليلي03839Xثويبة لمزوق

106/09/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 38 مزدوجقرية با م )البلدية(15397Kجعفر البصري

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 17 مزدوجعين مديونة15669Fجغرود كريمة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجرأس الواد15815Pجلل بنهدية

304/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 15 مزدوجبوعادل15696Kجمال الشنتوفي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  كلز 32 مزدوجسيدي المخفي15606Mجمال طنجي

502/09/20إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 8 إلتحاق بالزوججميلة  ادرودا 16387Lمزدوجمطماطة
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الصلية
جماعة التعيين

205/09/16عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 45 مزدوجواد الجديدة03898Lجميلي مجيدة

304/09/02إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 113 مزدوجأيت بوبيدمان04155Rجهاد عماري

1104/09/19عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 24 سيدي عبد ا 03864Zجهان الحليوي

الخياط
مزدوج

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 38 طهر السوق 15408Xجواد حساين

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء

السمو

105/09/11عمالة: فاس 67 إلتحاق بالزوجةحاتم ظافر 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

م م عين الحنوش إقليم: تاوناتم/م  البطيمية

المركزية

904/09/19إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10688Sحامد فاطمة

المدرسة الجماعاتية 

الولجة

601/01/10إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاونات 36 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kحرية امعيعش

913/02/17إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 35 مزدوجتيسة )البلدية(18898Rحسام فزاز

م/م زاوية إقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود

بوكرين-المركز

104/09/19إقليم: صفرو 14 إلتحاق بالزوجةحسن الحموشي 02354Hمزدوجعين تمكناي

306/09/17إقليم: تاوناتم/م الركيبةإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 38 مزدوجالبيبان15589Uحسن بواط

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  إزارةإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 32 مزدوجاورتزاغ15557Jحسن تكشميطة

1001/01/10إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 51 مزدوجأهل سيدي لحسن02319Vحسن لغريسة

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 مزدوجالبسابسا15801Zحسناء السعيدي

305/09/03إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 111 مزدوجأيت بوبيدمان04155Rحسناء العلوي الحروني

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة

عابد الجابري

702/09/20عمالة: فاس 10 إلتحاق بالزوجحسناء العلوي الصوصي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  مساسة

القدس

202/09/20عمالة: فاس 9 إلتحاق بالزوجحسناء ايت صالح 18444X جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبي إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي

بكر بن عمر اللمتوني

305/09/11عمالة: فاس 45 جنان الورد 21176Sحسناء كريم

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: مولي سيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم

يعقوب
704/09/18 31 مزدوجعين بوعلي02235Dحسنة طلحي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 14 مزدوجالبسابسا15801Zحفيظة ادريسيك

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 مزدوجرأس الواد15816Rحكيم الشحيمي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 14 مزدوجبوعروس15886Sحكيم ورد

إقليم: مولي تعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتم/م  العزيين

يعقوب
1019/11/08 101 مزدوجسبع رواضي02130Pحكيمة الطيبي

إقليم: مولي بياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم

يعقوب
304/09/19 24 مزدوجسبت لوداية02146Gحكيمة بيبي

إقليم: مولي بني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان

يعقوب
204/09/18 25 مزدوجأولد ميمون02205Wحكيمة شهاب

704/09/18إقليم: صفرومدرسة المختار السوسيإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 31 إيموزار كندر 02273Vحكيمة كعوش

)البلدية(
مزدوج

702/09/20إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 6 إلتحاق بالزوجحلمون فاطمة 15741Jمزدوجارغيوة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 28 إلتحاق بالزوجحليمة المجاهد 15720Lمزدوجالزريزر

106/09/17إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: تاوناتم/م  غانس 30 إلتحاق بالزوجحليمة رحيوي 04113V عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

إقليم: مولي اولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي

يعقوب
1104/09/18 21 مزدوجأولد ميمون02211Cحمزة الطاهري

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 مزدوجرأس الواد15816Rحمزة العش

502/09/20إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجبوعروس15889Vحمزة المجاهد

إقليم: مولي الزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد

يعقوب
510/04/17 35 مزدوجلعجاجرة02182Wحمزة مساوي

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  البطيمية

عابد الجابري

206/09/17عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجحمودة سكينة 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوكنالةإقليم: تاوناتم/م  زكاورة 21 مزدوجعين مديونة15674Lحميد   قدوري
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مدرسة خالد بن الوليد إقليم: تاوناتم/م  اولد دحو

البتدائية

606/09/17إقليم: إفران 22 مزدوجتيمحضيت10720Bحميد الماحي

عمالة: وجدة - م. العرفانإقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتون

أنكاد
406/09/00 137 أقدمية 16 سنةحنان    رمضاني 21524V)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة ابن بطوطة إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان

البتدائية

304/09/18إقليم: إفران 18 إلتحاق بالزوجحنان الجعيطي 10772Hمزدوجسيدي المخفي

إقليم: مولي اولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة

يعقوب
104/09/18 31 مزدوجميكس02137Xحنان الدقداقي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت

الجولن

102/09/16عمالة: فاس 45 جنان الورد 02020Vحنان الفحصي

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/14إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 41 إلتحاق بالزوجحنان القلوبي 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

مدرسة المام الشاذلي إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
107/09/04 74 إلتحاق بالزوجحنان عموري 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

805/09/08إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 38 مزدوجقرية با م )البلدية(15397Kحنان مزواري

102/09/20عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوناتم/م  هوارة 7 إلتحاق بالزوجحورية المسوسي 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  بـياضات

تومرت

705/09/03عمالة: فاس 94 جنان الورد 18443Wحياة البوريمي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م اولد أزم

شوقي

301/01/10عمالة: فاس 77 جنان الورد 02028Dحياة حنفي

)المقاطعة(
مزدوج

504/09/18إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 21 مزدوجعين عائشة15858Lحياني مهم فاطمة الزهراء

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجعين معطوف15849Bحيدة عماد

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  هوارة

الطبري

116/09/99عمالة: فاس 133 أقدمية 16 سنةخالد الجعيطي 18647T جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 مزدوجامكانسة15497Uخالد الطلحاوي

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 14 مزدوجواد الجمعة15805Dخالد بوطاهيري

إقليم: مولي ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي

يعقوب
604/09/18 15 مزدوجسيدي داود02198Nخالد رحمون
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104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 11 إلتحاق بالزوجةخالد زلوغة 15622Eمزدوجتمزكانة

102/09/20إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجتافجيغت02286Jخالد لهويتي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  بني ام 28 مزدوجكلز15531Fخالد مصطفى

202/09/20إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجرأس الواد15815Pخالق الغازي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالبإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 21 مزدوجتمضيت15765Kخديجة    مطافي

18المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول

نونبر

805/09/11عمالة: فاس 52 المرينيين 19722Lخديجة أمكريف

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  الرصمة

يعقوب
604/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02176Pخديجة الدريسي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  أزور

الحسين الفيللي

104/09/19عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجخديجة البوطي 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  السمونيين

زرياب

117/09/90عمالة: فاس 199 أقدمية 16 سنةخديجة السني بن جامع 26563X المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

إقليم: مولي مسدورة المركزإقليم: تاونات

يعقوب
403/09/13 51 مزدوجعين قنصرة02035Lخديجة العالوي

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  العنصرإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 18 مزدوجاجبابرة15433Zخديجة المرابط

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  بوشابل

عابد الجابري

101/01/10عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجخديجة الموحد 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

204/09/18عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 31 سيدي عبد ا 03865Aخديجة الوردي

الخياط
مزدوج

410/04/17عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 44 مزدوجواد الجديدة03898Lخديجة برعيش

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  العنصر 14 مزدوجامكانسة15505Cخديجة رضى

104/09/19عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 24 مزدوجشرقاوة03868Dخذيجة التيال

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتم/م  الدكان 21 إلتحاق بالزوجةخضرون م 15401P)مزدوجغفساي )البلدية
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إقليم: مولي سيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م الزغاريين

يعقوب
502/09/20 17 مزدوجأولد ميمون02207Yخولة البوشيخي

1102/09/20عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م الشوقر 17 سيدي عبد ا 03862Xخولة المسعودي

الخياط
مزدوج

إقليم: مولي كبكب المركزإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة

يعقوب
506/09/17 38 مزدوجعين بوعلي02236Eخولة لعليوي

مدرسة الشريف إقليم: تاوناتم/م أولد النيف

الدريسي

116/09/96إقليم: تاونات 163 أقدمية 16 سنةدادون شكري 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الرتبةإقليم: تاوناتم/م  المكمل 21 مزدوجالرتبة15573Bدلل الهراق

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 إلتحاق بالزوجدنيا بادة 15720Lمزدوجالزريزر

104/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 18 مزدوجبوعادل15696Kراشق يوسف

606/09/17عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 38 مولي ادريس 03825Gربحة البراهمي

زرهون )البلدية(
مزدوج

إقليم: مولي كبكب المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد

يعقوب
113/02/17 45 مزدوجعين بوعلي02236Eربيع أحمان

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 18 مزدوجامكانسة15497Uربيع باللعمان

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 7 مزدوجبوهودة15719Kربيعة البوزيدي

102/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 10 إلتحاق بالزوجربيعة الفاطمي 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

204/09/18إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 22 إلتحاق بالزوجرجاء البراهمي 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 11 مزدوجاغوازي15522Wرجاء شفاع

306/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م  أسمل 38 مزدوجالزريزر15725Sرحمة الدريسي البوزيدي

304/09/18إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 20 إلتحاق بالزوجرحمة حميمد 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

204/09/18إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 15 مزدوجعين عائشة15858Lرشيد  المكوار
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المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة حي المل

السمو

105/09/03عمالة: فاس 76 إلتحاق بالزوجةرشيد اكديد 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 29 مزدوجبوهودة15706Wرشيد العبيزة

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 15 مزدوجعين مديونة15669Fرشيد العمراني

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة الداخلة

الحسن اليوسي

702/09/10عمالة: فاس 60 جنان الورد 02022Xرشيد العمراوي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي سيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي

يعقوب
704/09/18 18 مزدوجأولد ميمون02207Yرشيد المرواني

206/09/17إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 38 مزدوجتيسة )البلدية(18898Rرشيد حميمن

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  بـياضات

سلمان الفارسي

113/02/17عمالة: فاس 27 إلتحاق بالزوجةرشيد لعبودي 02096C المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المهدي بن تومرت إقليم: تاوناتم/م  بوشمات

المركز

513/02/17إقليم: تازة 35 مزدوجالصميعة16401Bرشيد ميغيس

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 14 مزدوجبوشابل15419Jرشيدة اسحيتة

إقليم: مولي الحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  المكمل

يعقوب
204/09/19 24 مزدوجسيدي داود02196Lرشيدة الغواطي

إقليم: مولي المحطة المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة

يعقوب
313/03/17 34 إلتحاق بالزوجرصافي فاطمة الزهراء 02164Bمزدوجعين الشقف

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانتإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 15 مزدوجتافرانت15652Mرضوان العتيقي الكنوني

102/09/14عمالة: سلمدرسة ابن حزمإقليم: تاوناتم/م  عمارات 55 مزدوجبطانة )المقاطعة(01143Sرضوان قارا

802/09/20عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 8 إلتحاق بالزوجةرضوان قموح 03905Uمزدوجمهاية

506/09/17إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 29 مزدوجأيت السبع لجرف02434Vرضى  صفاحي

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 مزدوجعين معطوف15849Bرضى البوشبتي

302/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  مساسة 10 إلتحاق بالزوجرميم ابتسام 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة
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402/09/20إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 مزدوجالبسابسا15801Zزبير بحوتي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان

سخينات

505/09/03عمالة: فاس 97 مزدوجسيدي حرازم02045Xزكرياء العتقي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 سيدي ام بن 15835Lزكرياء العلمي

لحسن
مزدوج

104/09/19إقليم: تاوناتم/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 14 إلتحاق بالزوجةزكرياء الكداري 15885Rمزدوجبوعروس

102/09/20إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجأيت سغروشن16343Nزكرياء الناصري

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجعين لكداح15894Aزكرياء بوبكري

1104/09/18عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 21 مزدوجشرقاوة03868Dزكرياء وردي

704/09/18عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 31 مزدوجعين جمعة04061Nزكية اعميمر

المدرسة البتدائية كعب إقليم: تاوناتم/م  اولد عياد

بن زهير

904/09/18عمالة: فاس 18 إلتحاق بالزوجزكية العامري 26568C)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي ثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي

يعقوب
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجزكية العمارتي 02148Jمزدوجسبت لوداية

204/09/18عمالة: مكناسأحدإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 31 مولي ادريس 03823Eزكية الوكيلي

زرهون )البلدية(
مزدوج

204/09/18عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 31 مزدوجمهاية03910Zزكية بوجيدة

104/09/19عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 14 إلتحاق بالزوجزهراوي يسرى 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

الرومي

105/09/07عمالة: فاس 81 جنان الورد 25062Rزهور قريق

)المقاطعة(
مزدوج

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 38 مزدوجأولد داود15879Jزهير البواشري

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م الوحدة 14 مزدوجعين عائشة15864Tزهير سجاري

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  بوشمات

بنكيران

602/09/09عمالة: فاس 55 فاس المدينة 02004Cزين العابدين رشيد

)المقاطعة(
مزدوج
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202/09/10إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  غانس 35 إلتحاق بالزوجزينب أيت كورشمان 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

م/م أيت عيسى إقليم: تاوناتم/م البراطلة

ولحسن-المركز

113/02/17إقليم: صفرو 46 مزدوجالعنوصر02298Xزينب الحجامي

1004/09/19إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 24 مزدوجأيت السبع لجرف02436Xزينب الكرمة

الحاج الهادي إقليم: تاوناتم/م  غانس

التاجموعتي البتدائية

1004/09/19عمالة: فاس 11 إلتحاق بالزوجزينب بنصباحو 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

402/09/20إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 8 إلتحاق بالزوجزينب حمودي 15725Sمزدوجالزريزر

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 مزدوجتمزكانة15622Eزينب شوياخ

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الفريشة

الجولن

613/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 02020Vزينب صالح

)المقاطعة(
مزدوج

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 سيدي ام بن 15840Sزينب فلحي

لحسن
مزدوج

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 7 مزدوجبوهودة15717Hسارة  الحسون

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 21 مزدوجعين مديونة15669Fسارة الظريف

المدرسة البتدائية المام إقليم: تاوناتم/م  أيشتوم

الغزالي 1

302/09/20عمالة: فاس 8 إلتحاق بالزوجسارة العروصي العلمي 18503L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

904/09/18إقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزيةإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 25 مزدوجضاية عوا10691Vسارة العطار

إقليم: مولي اولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب

يعقوب
802/09/20 17 مزدوجميكس02137Xسارة بوبكر

إقليم: مولي مدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتم/م بني مطرف

يعقوب
202/09/16 39 مزدوجالوادين02216Hسارة ريغو

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 مزدوجاخللفة15730Xسارة شهبون

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح

يعقوب
906/09/17 35 مزدوجلعجاجرة02176Pسارة لمريني

102/09/20عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: تاوناتم/م فج النادر 7 إلتحاق بالزوجسارة ماموني 03829L)مزدوجويسلن )البلدية
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1002/09/20إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 7 مزدوجمولي بوشتى15481Bساكر فاطمة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  السمونيين

بطوطة

404/09/19عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجسحر فوضيل 02113W)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  كلز

السمو

205/09/07عمالة: فاس 80 إلتحاق بالزوجسعاد الكرومي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  عدالة 7 إلتحاق بالزوجسعاد بوصفيحة 15853Fمزدوجعين عائشة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 7 مزدوجبني ونجل تافراوت15772Tسعاد حمدون

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة

المرابطين الولى

616/09/97عمالة: فاس 124 إلتحاق بالزوجسعاد حناج 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 7 مزدوجسيدي العابد15435Bسعاد حوضي

المدرسة البتدائية 14 إقليم: تاوناتم/م سد الساهلة

غشت

116/09/98عمالة: فاس 149 أقدمية 16 سنةسعيد ابن حدو 01955Z)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء

عبده

102/09/10عمالة: فاس 59 جنان الورد 02018Tسعيد السعدي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  مشكور

المغرب العربي

111/09/00عمالة: فاس 133 أقدمية 16 سنةسعيد او الشيخ 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

18المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة المسيرة

نونبر

102/09/10عمالة: فاس 62 المرينيين 19722Lسعيد بوزيد

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي كبكب المركزإقليم: تاوناتم/م أغرود

يعقوب
906/09/17 38 مزدوجعين بوعلي02236Eسعيد صدراتي

1104/09/19عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 سيدي عبد ا 03860Vسعيد يحياوي

الخياط
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  السمونيين

عابد الجابري

504/09/19عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجسعيدة الطيبي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أناس إقليم: تاوناتم/م  عين جنان

بن مالك

102/09/10عمالة: فاس 66 جنان الورد 02029Eسفان لطيفة

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 مزدوجامكانسة15501Yسفيان المزوني

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م  لكدة 7 مزدوجعين عائشة15861Pسفيان فري
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عبد الكريم الخطابي إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح

المركز

إقليم: مولي 

يعقوب
805/09/11 66 مزدوجعين قنصرة02038Pسفير م

1004/09/18عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتم/م  لكدة 31 مزدوجعين جمعة04038Nسكينة الطراسي

إقليم: مولي تعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة

يعقوب
302/09/20 8 إلتحاق بالزوجسكينة البليدي 02130Pمزدوجسبع رواضي

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  إزارةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجاورتزاغ15557Jسكينة البوعزاوي

إقليم: مولي قنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  الرتبة

يعقوب
504/09/18 31 مزدوجسيدي داود02195Kسكينة التويسي

عبد الكريم الخطابي إقليم: تاوناتم/م  اولد العسري

المركز

إقليم: مولي 

يعقوب
413/02/17 45 مزدوجعين قنصرة02038Pسكينة الدهاج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م  الملعب 6 مزدوجعين عائشة15861Pسكينة السكيري

204/09/19إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 14 مزدوجالبسابسا15797Vسكينة العثماني

304/09/19إقليم: تازةاولد ازبايرإقليم: تاوناتم/م البراطلة 11 إلتحاق بالزوجسكينة المنكاد 16142Vمزدوجأولد ازباير

إقليم: مولي القدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة

يعقوب
404/09/19 24 مزدوجسيدي داود02200Rسكينة بحمو

104/09/18إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 18 إلتحاق بالزوجسكينة بوشويهات 16602Vمزدوجبوشفاعة

عمر بن عبد العزيز إقليم: تاوناتم/م  النـقــلة

المهاية

602/09/14عمالة: مكناس 61 مزدوجمهاية21538Kسكينة حاجي

902/09/20إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 17 مزدوجاغزران02390Xسكينة كوشة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجبوعروس15885Rسكينة معتصم

202/09/20إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 مزدوجأولد داود15872Bسكينة مكوار

م/م  سيدي م 

المغراوي

102/09/15إقليم: الخميساتالشريف الدريسيإقليم: تاونات 32 إلتحاق بالزوجسكينة مهتدي 11210J)مزدوجالخميسات )البلدية

102/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 9 إلتحاق بالزوجسكينة ناصف 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة
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إقليم: مولي بياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان

يعقوب
404/09/19 24 مزدوجسبت لوداية02146Gسلم الوزاني الشاهدي

إقليم: مولي الدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب

يعقوب
404/09/19 24 مزدوجالوادين02222Pسلمى أفطس

1004/09/18عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 31 مزدوجمهاية03908Xسلمى التروكي

104/09/18عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوناتم/م  الملعب 21 إلتحاق بالزوجسلمى بوحلل 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: مولي اولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة

يعقوب
604/09/19 24 مزدوجميكس02137Xسلمى بودفير

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  أزور 24 مزدوجلولجة15454Xسلمى سرحان

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الدكان

فاطمة المرنيسي

105/09/03عمالة: فاس 139 أقدمية 16 سنةسلوى العبودي 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

413/02/17عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 42 مزدوجواد الجديدة03898Lسلوى اوبولعيد

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوكنالةإقليم: تاوناتم/م  أسمل 28 مزدوجعين مديونة15674Lسلوى حليسي

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 مزدوجتمزكانة15622Eسليم فلح

113/02/17عمالة: مكناسالمختار السوسيإقليم: تاوناتمدرسة اولد بلغالي.كم 35 إلتحاق بالزوجةسليمان موخي 04008F)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 سيدي يحيى بني 15597Cسليمة ادريوش

زروال
مزدوج

606/09/17عمالة: مكناسالحاج قدورإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 28 إلتحاق بالزوجسليمة الكرش 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

م م عين الحنوش إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة

المركزية

204/09/19إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10688Sسماح الدريسي البوزيدي

المدرسة البتدائية أناس إقليم: تاوناتم/م  البريدية

بن مالك

102/09/20عمالة: فاس 9 إلتحاق بالزوجسموح كريمة 02029E جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 14 مزدوجبني سنوس15476Wسمية الرفاعي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 إلتحاق بالزوجسمية الصبار 15696Kمزدوجبوعادل
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المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة الشهداء

المغرب العربي

116/09/98عمالة: فاس 131 إلتحاق بالزوجسمية لعشاش 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  أسمل 28 مزدوجاخللفة15734Bسميرة أوبقلة

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني

الخوارزمي

404/09/19عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجسميرة الشيخي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الميزابإقليم: تاوناتم/م  تزران 24 مزدوجكيسان15632Rسميرة الوراد

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ

السندس

116/09/96عمالة: فاس 173 أقدمية 16 سنةسميرة حسان 02127L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي اولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة

يعقوب
1102/09/20 17 مزدوجأولد ميمون02211Cسميرة سعيد

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م فج النادر

موسى بن نصير

504/09/19عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجسناء أرزقي 01991N فاس المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/18إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 38 مزدوجبطيط04165Bسناء البطاني

إقليم: مولي اولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم

يعقوب
302/09/16 45 مزدوجسبع رواضي02121Eسناء الزاهدي

504/09/19إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 11 مزدوجتمزكانة15616Yسناء المرجي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 مزدوجرأس الواد15815Pسناء بن دحو الدريسي

306/09/17إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 38 مزدوجكندر سيدي خيار02293Sسناء بوجو

413/02/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 35 مزدوجقرية با م )البلدية(15397Kسناء حدا

إقليم: مولي مدرسة النجاحإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول

يعقوب
802/09/14 50 مزدوجعين قنصرة25979Mسناء عيساوي شعايبي

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 21 مزدوجبوهودة15717Hسهام الدحموني

102/09/20إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 7 مزدوجعين عائشة15858Lسهام الزعراط

402/09/20إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 17 مزدوجبني فراسن16643Pسهام الشريكي
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المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم

المعتمد بن عباد

104/09/19عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجسهام العثماني 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

325/09/07إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 38 مزدوجلقصير24486Pسهام سفى

813/02/17عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الوئامإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 15 إلتحاق بالزوجسهام لقسيمي 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي اولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية

يعقوب
904/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02187Bسهام لمجاهري

202/09/20إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 17 مزدوجالزراردة16414Rسهام مين

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 11 مزدوجامكانسة15509Gسهيل رفيق

413/02/17إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: تاوناتم/م  الحدادة 35 إلتحاق بالزوجسهيلة البكوري 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  بني ام 7 مزدوجبوعروس15881Lسهيلة شهبون

1102/09/20عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 17 سيدي عبد ا 03864Zسوسن لزرق

الخياط
مزدوج

إقليم: مولي اولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

يعقوب
1004/09/12 38 مزدوجالوادين02224Sسوكينة علوش

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي

المتنبي

1105/09/07عمالة: فاس 61 جنان الورد 02026Bشباب لبنى

)المقاطعة(
مزدوج

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 7 مزدوجاخللفة15730Xشريفة والي

604/09/18عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 31 مزدوجوليلي03842Aشكير سعيدة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 مزدوجامكانسة15505Cشكير عتيقة

المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

المدرسة البتدائية م إقليم: تاونات

عبده

305/09/11عمالة: فاس 53 جنان الورد 02018Tشلق ميلود

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  الملعب

اولد داود

106/09/17إقليم: تاونات 28 مزدوجأولد داود26054Uشهرزاد مبروك

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 مزدوجعين عائشة15855Hشيماء الشرقي
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504/09/18إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 28 مزدوجاخللفة15728Vشيماء المخلوفي

إقليم: مولي اولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم

يعقوب
1004/09/19 14 مزدوجميكس02137Xشيماء كواني

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوشابلإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 28 مزدوجبوشابل15410Zصارة الحسوني

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجامكانسة15501Yصباح طهار

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 15 مزدوجمساسة15910Tصبري اكرام

إقليم: مولي سبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان

يعقوب
104/09/19 21 مزدوجسبت لوداية02143Dصبيحة شاستي

إقليم: مولي القدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم

يعقوب
804/09/19 24 مزدوجسيدي داود02200Rصدوق خديجة

602/09/14عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 38 مزدوجمغاصيين03854Nصفاء الحنفي

إقليم: مولي الزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر

يعقوب
404/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02182Wصفاء الوناني

704/09/18عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  أزور 31 مزدوجمهاية03910Zصفاء لشهب

613/02/17إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م بوعروس 45 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kصفاء مساهلي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول

سخينات

204/09/02عمالة: فاس 88 مزدوجسيدي حرازم02045Xطارق   الشاطر

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجبوهودة15717Hطارق الدحموني

102/09/20إقليم: تاوناتم/م الركيبةإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجالبيبان15589Uطارق الصغير

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة

معركة الدشيرة

305/09/11عمالة: فاس 52 فاس المدينة 01996Uطارق المعاشي

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجعين عائشة15855Hطارق انويم

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 14 مزدوجامكانسة15509Gطارق اوطالب
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713/02/17إقليم: الحاجبعين ابلوزإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 35 مزدوجلقصير04181Uطارق عليوي

إقليم: مولي اولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م فج النادر

يعقوب
213/02/17 35 مزدوجلعجاجرة02191Fطارق مطيع

101/01/17إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 35 إلتحاق بالزوجعائشة العسري 15737Eمزدوجارغيوة

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 14 مزدوجامكانسة15505Cعائشة ايت علي

404/09/19عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 16 إلتحاق بالزوجعائشة مروش 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

106/09/17إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة 38 مزدوجأيت السبع لجرف02434Vعائشة وصفي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانتإقليم: تاوناتم/م الركيبة 19 مزدوجتافرانت15652Mعادل الصماق

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 6 مزدوجبني وليد15685Yعادل المنعي

م/م أيت عيسى إقليم: تاوناتم/م البراطلة

ولحسن-المركز

102/05/17إقليم: صفرو 52 مزدوجالعنوصر02298Xعادل بالقاضي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان

السمو

105/09/03عمالة: فاس 137 أقدمية 16 سنةعادل بوركلم 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: تاوناتم/م  الرتبة

الفنيدق
602/09/16 31 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hعادل خلوف

إقليم: مولي اولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  السمونيين

يعقوب
113/02/17 35 مزدوجلعجاجرة02191Fعادل شفيع

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الميزابإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 22 مزدوجكيسان15632Rعادل صبيوي

المدرسة البتدائية بلل إقليم: تاوناتم/م  هوارة

ابن رباح

602/09/20عمالة: فاس 11 إلتحاق بالزوجةعادل عزاوي 02077G المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

604/09/18عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 31 مزدوجمهاية03908Xعازيزة واعلي

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي

الروضة-المركز

204/09/18إقليم: صفرو 31 مزدوجكندر سيدي خيار02290Nعاطف ابيناغ

105/09/03عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 141 أقدمية 16 سنةعاطف الجوزي 03896Jمزدوجواد الجديدة
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904/09/19إقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمىإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 14 مزدوجفناسة باب الحيط15793Rعباس الصاط

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  كلز 36 مزدوجتمزكانة15622Eعبد الله الهدار

102/09/20إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجبوعروس15889Vعبد الحد سيكوك

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين قشيرإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجاورتزاغ15554Fعبد الله بوعزة

إقليم: مولي مشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

يعقوب
1016/09/94 131 مزدوجسبع رواضي02129Nعبد الله تواتي

المدرسة البتدائية حي إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

الشهداء

301/01/12عمالة: فاس 48 فاس المدينة 02010Jعبد الجبار اطريطاح

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي الدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

يعقوب
504/09/18 18 مزدوجالوادين02222Pعبد الحفيظ العمراني

إقليم: مولي مدرسة مولي يعقوبإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى

يعقوب
104/09/02 83 إلتحاق بالزوجةعبد الحفيظ سيكوك 02115Y مولي يعقوب

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 مزدوجفناسة باب الحيط15787Jعبد الحفيظ لبياض

إقليم: مولي اولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء

يعقوب
105/09/11 55 مزدوجسبع رواضي02121Eعبد الحق المرابط

إقليم: مولي مسدورة المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة

يعقوب
204/09/12 54 مزدوجعين قنصرة02035Lعبد الحق الناده

1004/09/18عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: تاوناتم/م  العنصر 21 مزدوجنزالة بني عمار03879Rعبد الحق بنكرون

802/09/14إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تاوناتم/م أغرود 28 مزدوجبني حرشن05495Xعبد الحق عثمان

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتمدرسة الداخلة

عزيز الحبابي

404/09/12عمالة: فاس 48 جنان الورد 02024Zعبد الحق مورادي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان

السندس

116/09/96عمالة: فاس 167 أقدمية 16 سنةعبد الحميد حماني 02127L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  المكملإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 38 مزدوجالرتبة15578Gعبد الحي الكرضة

102/09/20إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجأولد داود15872Bعبد الحي خلخالي
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إقليم: مولي الفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى

يعقوب
407/09/05 73 مزدوجسبع رواضي02133Tعبد الرحمان  حمداني

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  البابة 6 مزدوجاوطا بوعبان15919Cعبد الرحمان البهلولي

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 11 مزدوجالبسابسا15801Zعبد الرحيم بوجداين

104/09/19عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 11 سيدي عبد ا 03864Zعبد الرحيم حليم

الخياط
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجامكانسة15501Yعبد الرحيم عليلو

المدرسة البتدائية العهد إقليم: تاوناتم/م الركيبة

الجديد

116/09/96عمالة: فاس 165 أقدمية 16 سنةعبد الرفيع أبطي 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم م احمد الحجامي

الجولن

513/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 02020Vعبد السلم السماعيلي

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 17 مزدوجتافجيغت02286Jعبد السلم العباس

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجمولي بوشتى15481Bعبد الصمد الهدروري

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  هوارةإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجسيدي العابد15444Lعبد العالي الراضي

516/02/17إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 32 مزدوجراس تابودة02404Mعبد العالي الزيبوح

228/03/17إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 35 مزدوجأولد ازباير16583Zعبد العالي السعودي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م  تزران 38 مزدوجمولي عبد الكريم15466Kعبد الغني حرطيط

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجامكانسة15509Gعبد القادر راشد

1104/09/18عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 25 مزدوجنزالة بني عمار03879Rعبد الكريم الغاري

1004/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 11 سيدي ام بن 15827Cعبد الكريم هيدور

لحسن
مزدوج

106/09/17إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 32 سيدي يحيى بني 15604Kعبد ا الحسوني

زروال
مزدوج
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104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الميزابإقليم: تاوناتم/م  البابة 21 مزدوجكيسان15632Rعبد ا شقرون

1204/09/19إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: تاوناتم/م  أسمل 22 مزدوجتازوطة02313Nعبد اللي ابراهيم

إقليم: مولي اولد حافظ المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

يعقوب
402/09/15 31 مزدوجالوادين02221Nعبد المالك  اليعكوبي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 21 سيدي ام بن 15827Cعبد المالك الجناتي

لحسن
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: تاوناتم/م  اولد العسري

نونبر

إقليم: مولي 

يعقوب
504/09/18 15 مزدوجأولد ميمون26284Uعبد المالك العوماري

106/09/17إقليم: الحاجبعين ابلوزإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 38 مزدوجلقصير04181Uعبد المومن معطاوي

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 سيدي ام بن 15840Sعبد الناصر الحيرش

لحسن
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  هوارةإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجسيدي العابد15444Lعبد الناصر للمي

إقليم: مولي اولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

يعقوب
506/09/17 28 مزدوجلعجاجرة02187Bعبد الواحد ارقيق

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد

الحسن اليوسي

916/09/98عمالة: فاس 119 جنان الورد 02022Xعبدالجبار الحمداني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية العهد إقليم: تاوناتم/م  الرتبة

الجديد

305/09/03عمالة: فاس 139 أقدمية 16 سنةعبدالكريم النفيسي 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

113/02/17إقليم: تاوناتم/م حسان بن تابتإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 35 مزدوجتمضيت15763Hعبدالواحد ادنيدان

404/09/18إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 21 إلتحاق بالزوجعبير الرياحي 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 مزدوجلولجة15455Yعبير راي

المهدي بن تومرت إقليم: تاوناتمدرسة الداخلة

ويسلن

105/09/11عمالة: مكناس 46 إلتحاق بالزوجعتيقة اسماعيلي علوي 22647R)مزدوجويسلن )البلدية

المدرسة البتدائية خالد إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى

بن الوليد

402/09/20عمالة: فاس 9 إلتحاق بالزوجعتيقة المش 02091X المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

603/09/13إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 51 مزدوجأيت السبع لجرف02432Tعتيقة بوعزة

312



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: مولي بياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة

يعقوب
504/09/19 24 مزدوجسبت لوداية02146Gعثمان البوكيلي المخوخي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجرأس الواد15824Zعثمان مشران

إقليم: مولي الدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م الوحدة

يعقوب
304/09/19 24 مزدوجالوادين02222Pعثمان منور

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: تاوناتم/م الزغاريين

نونبر

إقليم: مولي 

يعقوب
702/09/20 7 مزدوجأولد ميمون26284Uعثمان ناجي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول

الحسن الداخل

516/09/99عمالة: فاس 145 أقدمية 16 سنةعدللي شادية 25833D المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسمإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجتمزكانة15619Bعدنان الرحوتي

804/09/19إقليم: تاوناتم/م الشوقرإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 14 مزدوجمولي بوشتى15492Nعدنان المراحي

م/م  عبد المومن 

الموحدي

1104/09/19إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تاونات 24 مزدوجتامشاشاط04197Lعربي زينب

إقليم: مولي الجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  بـياضات

يعقوب
202/09/14 28 مزدوجلعجاجرة02181Vعز الدين المطاغري

إقليم: مولي مدرسة النجاحإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول

يعقوب
802/09/16 42 مزدوجعين قنصرة25979Mعز الدين بن الشيخ

113/02/17إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 35 مزدوجبطيط04171Hعزيز العرفاوي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 22 مزدوجمولي عبد الكريم15460Dعزيز المرابط

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 11 مزدوجتمزكانة15622Eعزيز قرمام

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف

الياسمين

216/09/98عمالة: فاس 132 أقدمية 16 سنةعزيزة السعيدي 19183A)مزدوجأكدال )المقاطعة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 17 مزدوجامكانسة15501Yعزيزي فوزية

إقليم: مولي بياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  حجرية

يعقوب
104/09/18 15 مزدوجسبت لوداية02146Gعصام الدخيسي

م/م  عبد المومن إقليم: تاوناتم/م بوعروس

الموحدي

413/02/17إقليم: تاونات 26 مزدوجواد الجمعة15809Hعصام الزواني
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104/09/18عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 15 إلتحاق بالزوجعفاف هربيل 24318G جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 7 مزدوجلولجة15455Yعفافة قنديل

إقليم: مولي ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران

يعقوب
1004/09/18 21 مزدوجسيدي داود02198Nعلء الميسوري

104/09/19عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 11 إلتحاق بالزوجةعلء لخليفي 03885Xمزدوجالدخيسة

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  بني قـرة

سخينات

116/09/96عمالة: فاس 137 أقدمية 12 سنةعلي  الصدقي 02045Xمزدوجسيدي حرازم

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 7 إلتحاق بالزوجةعلي عبادي 15723Pمزدوجالزريزر

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م اولد أزم

تومرت

401/01/02عمالة: فاس 91 جنان الورد 18443Wعلي عسلي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي الشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة

يعقوب
1002/09/20 7 مزدوجسبت لوداية02153Pعماد الصوفي

104/09/18إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 15 مزدوجتمزكانة15616Yعماد برواكة

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان

تامشاشاط

304/09/18إقليم: الحاجب 24 مزدوجتامشاشاط25215Gعماد حمدوني

106/09/17إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 38 مزدوجأولد داود15872Bعماد لحنين

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  تاينزة

عائشة أم المؤمنين

106/09/17عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجةعماد مسكادي 01989L فاس المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

101/01/10إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 69 مزدوجمطماطة16391Rعمر الحساني

104/09/19إقليم: تاوناتم/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 14 مزدوجرأس الواد15822Xعمراوي سمياء

213/02/17إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م سد الساهلة 35 إلتحاق بالزوجعواطف ابن الصغير 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة

عبده

113/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 02018Tعيش إلهام

)المقاطعة(
مزدوج

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 24 مزدوجكلز15531Fغانمي حجيبة
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إقليم: مولي عين قنصرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى

يعقوب
1006/09/17 38 مزدوجعين قنصرة02032Hغزلن ابن رشد

106/09/17عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 30 إلتحاق بالزوجغزلن الدريسي البوزيدي 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجتمزكانة15622Eغزلن البوللي

1102/09/20عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تاوناتم/م الشوقر 17 سيدي عبد ا 03864Zغزلن الشارف

الخياط
مزدوج

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م العزيب 7 مزدوجاورتزاغ15551Cغزلن حيدة

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 25 مزدوجامكانسة15497Uغزلن فرجلي

إقليم: مولي تعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتم/م  العزيين

يعقوب
905/09/08 101 مزدوجسبع رواضي02130Pغزيزل لبنى

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 سيدي ام بن 15840Sغيثة    المشتراي

لحسن
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 مزدوجرأس الواد15815Pغيثة حازم

104/09/18إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 18 مزدوجأيت سغروشن16354Aفؤاد أعوين

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجعين عائشة15864Tفؤاد البوارضي

المدرسة البتدائية أبي إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي

بكر بن عمر اللمتوني

601/01/10عمالة: فاس 45 جنان الورد 21176Sفؤاد الحنفي

)المقاطعة(
مزدوج

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 21 مزدوجأولد عياد15902Jفؤاد الفراعني

306/09/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 38 مزدوجقرية با م )البلدية(15397Kفؤاد كروش

المدرسة البتدائية المام إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

الشافعي

204/09/02عمالة: فاس 121 جنان الورد 02019Uفاطمة اسميمن

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الفريشة

الخوارزمي

204/09/19عمالة: فاس 12 إلتحاق بالزوجفاطمة البدن 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

213/02/17إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 42 مزدوجأولد ازباير16586Cفاطمة الجوالي
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504/09/18عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 31 مزدوجمهاية03910Zفاطمة الحيرش

202/09/16إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الدحموني 15666Cمزدوجعين مديونة

213/02/17إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 26 مزدوجأولد عياد15902Jفاطمة الزغاري

202/09/20إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 17 مزدوجالبسابسا15797Vفاطمة الزهراء ازوين

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء البكوري 15853Fمزدوجعين عائشة

302/09/20إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  لكدة 17 مزدوجعين عائشة15858Lفاطمة الزهراء التزاني

305/09/07إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 49 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحايل 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 مزدوجمولي بوشتى15481Bفاطمة الزهراء الدريوش

1004/09/18إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 31 فاطمة الزهراء الزريفي 

العمراني
18898R)مزدوجتيسة )البلدية

702/09/20إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 17 مزدوجاغزران02390Xفاطمة الزهراء الشرقي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  بوشمات

تومرت

102/09/20عمالة: فاس 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العلم 18443W جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي اولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت

يعقوب
604/09/18 31 مزدوجميكس02139Zفاطمة الزهراء العمراني

302/09/20إقليم: تاوناتم/م فج النادرإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 مزدوجبوشابل15414Dفاطمة الزهراء الغزواني

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  عدالة 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء انيكرو 15531Fمزدوجكلز

204/09/19عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  غانس 24 سيدي عبد ا 03865Aفاطمة الزهراء بلعتيق

الخياط
مزدوج

302/09/20إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 17 مزدوجتيكريكرة10718Zفاطمة الزهراء بن عبد الرحمان

إقليم: مولي اولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة

يعقوب
806/09/17 38 مزدوجلعجاجرة02191Fفاطمة الزهراء بنخاتي
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106/09/17إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوزارا 02417Bمزدوجعين الشكاك

104/09/18إقليم: تاوناتم/م الركيبةإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 21 مزدوجالبيبان15589Uفاطمة الزهراء خزيزو

302/09/20عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 17 مزدوجنزالة بني عمار03879Rفاطمة الزهراء دايخى

إقليم: مولي الجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف

يعقوب
904/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02181Vفاطمة الزهراء سمان

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 مزدوجمساسة15914Xفاطمة الزهراء شيبان

702/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء طلحة 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

402/09/20عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 17 سيدي عبد ا 03862Xفاطمة الزهراء عماري

الخياط
مزدوج

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 18 مزدوجامكانسة15497Uفاطمة الزهراء فاطمي الغازي

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  المفاتيح

القري

106/09/17عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء فهد 01993R فاس المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 22 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مصطفى 15509Gمزدوجامكانسة

إقليم: مولي مدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة

يعقوب
703/09/13 44 مزدوجالوادين02216Hفاطمة الظريف

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 35 سيدي ام بن 15827Cفاطمة العبادي

لحسن
مزدوج

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 مزدوجعين لكداح15894Aفاطمة الكموني

102/09/20إقليم: تاوناتم/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 مزدوجرأس الواد15822Xفاطمة المسيح

702/09/16إقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالةإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 39 مزدوجأيت بوبيدمان26061Bفاطمة المهدي

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان

عابد الجابري

202/09/20عمالة: فاس 8 إلتحاق بالزوجفاطمة اليسفي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

1006/09/17عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 20 إلتحاق بالزوجفاطمة حنين 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة
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المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: تاونات 35 إلتحاق بالزوجفاطمة علمي 15408X طهر السوق

)البلدية(
مزدوج

الحاج الهادي إقليم: تاوناتم/م  هوارة

التاجموعتي البتدائية

402/09/20عمالة: فاس 8 إلتحاق بالزوجفاطمة قلوزى 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

مدرسة المستقبل إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/15 28 بني مكادة 20079Zفاطمة مرميد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص

عبده

705/09/11عمالة: فاس 85 جنان الورد 02018Tفاطمة نجيح

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  اولد العسري

سينا

406/09/17عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجفايزة الوالي 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 مزدوجامكانسة15505Cفتيحة خالقي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى

المختار السوسي

106/09/17عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجفتيحة علمي عروسي 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 14 مزدوجالبسابسا15801Zفتيحة فونونو

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 7 مزدوجعين عائشة15861Pفدوى مشواط

إقليم: مولي اولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي

يعقوب
902/09/20 17 مزدوجميكس02137Xفراح المرابط

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 مزدوجتمزكانة15622Eفرح الدويري

805/09/03إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 118 إلتحاق بالزوجفرح العطار 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

704/09/18عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 31 مزدوجعين جمعة04038Nفرح الغزواني

702/09/20إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 17 مزدوجبوشفاعة16605Yفريد بعواد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمىإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 32 مزدوجفناسة باب الحيط15793Rفضيلة النية

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 21 مزدوجأولد عياد15905Mفوزي رضا

113/02/17عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 45 مزدوجمهاية03910Zفوزية ايت سي
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104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 14 سيدي ام بن 15827Cفوزية ايت عدي

لحسن
مزدوج

116/09/95عمالة: مكناسابو القاسم الشابيإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 185 أقدمية 16 سنةفوزية بن العافية 03958B)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 22 مزدوجاورتزاغ15563Rفوزية مرضي

402/09/16عمالة: مكناسكرمتإقليم: تاوناتم/م  عمارات 21 مزدوجوليلي03849Hقرفش عبد الكريم

1202/09/20إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 17 مزدوجتافجيغت02286Jقمر  بوعللة

م/م طارق بن إقليم: تاوناتم/م  البريدية

زياد-المركز

104/09/19إقليم: صفرو 14 إلتحاق بالزوجكاميل فاطمة الزهراء 02418Cمزدوجعين الشكاك

إقليم: مولي اولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف

يعقوب
1004/09/19 24 مزدوجأولد ميمون02211Cكاهيم فدوى

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 مزدوجواد الجمعة15805Dكرومي أسماء

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 7 مزدوجامكانسة15505Cكرومي محمود

إقليم: مولي القدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة

يعقوب
202/09/20 7 مزدوجسيدي داود02200Rكريم الحبيب

804/09/19عمالة: مكناسأولد سليم الجديدةإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 14 إلتحاق بالزوجكريمة الصادق 27469Gمزدوجمهاية

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 11 سيدي ام بن 15840Sكريمة الفرسية

لحسن
مزدوج

م/م  عبد المومن 

الموحدي

المدرسة البتدائية اولد إقليم: تاونات

الطيب السفلى

605/09/08عمالة: فاس 58 إلتحاق بالزوجكريمة بوقريتي 01960Eمزدوجأولد الطيب

306/09/17عمالة: مكناساسماء بنت ابي بكرإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 28 مولي ادريس 03824Fكريمة خرشوف

زرهون )البلدية(
مزدوج

إقليم: مولي عين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة

يعقوب
506/09/17 38 مزدوجعين قنصرة02042Uكريمة عزوزي

304/09/19إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 24 مزدوجبئر طم طم02407Rكريمة قهواجي

عمالة: الصخيرات الرويضاتإقليم: تاوناتمدرسة الغابة

 - تمارة
104/09/02 94 أقدمية 12 سنةكريمة واري 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير
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202/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجعين لكداح15894Aكسير احمد شريف

302/09/20إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 7 مزدوجبني فراسن16639Kكمال العرج

113/02/17عمالة: مكناسعين الجمعةالجنوبيةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 35 إلتحاق بالزوجةكمال اليحياوي 04056Hمزدوجعين جمعة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 21 مزدوجكلز15531Fكنبور عبدالرحيم

202/09/20إقليم: تاوناتم/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجبوعروس15885Rكنزة الدباغي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 7 مزدوجمولي عبد الكريم15466Kكوثر الخو

م م أيت سيدي ميمون إقليم: تاوناتم/م الشوقر

المركزية

402/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجضاية عوا10693Xكوثر العابيد

المدرسة البتدائية ابي إقليم: تاوناتم/م أحمد بوكماخ

شعيب الدكالي

1006/09/17عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجكوثر الكتاني 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 7 مزدوجاغوازي15527Bكوثر الكنوني

704/09/19إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م  كيسان 9 مزدوجأولد داود15872Bكوثر بكور

304/09/19إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 24 مزدوجأيت السبع لجرف02436Xكوثر حميداني

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  هوارة

الخوارزمي

202/09/20عمالة: فاس 10 إلتحاق بالزوجكوثر شارفي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 11 مزدوجرأس الواد15816Rكوثر شرقي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجعين عائشة15855Hكوثر موسى فارس

إقليم: مولي اولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام

يعقوب
604/09/19 24 مزدوجميكس02139Zكوثرخردالي

304/09/19عمالة: مكناسادريس الولإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 إلتحاق بالزوجلبنى المرنيسي 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 8 إلتحاق بالزوجلبنى بن ثابث 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة
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502/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م  كيسان 7 مزدوجلولجة15455Yلبنى بوحمالة

إقليم: مولي ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب

يعقوب
1002/09/20 17 مزدوجسيدي داود02198Nلبنى بوغي

602/09/20عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 8 إلتحاق بالزوجلبنى روازي 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

506/09/17عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 29 سيدي عبد ا 03865Aلبيض هجر

الخياط
مزدوج

102/09/14إقليم: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: تاوناتمدرسة الداخلة 18 ايموزار مرموشة 07872Fلحسن المين

)البلدية(
مزدوج

إقليم: مولي الحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة

يعقوب
504/09/18 21 مزدوجسيدي داود02196Lلحسن كورو

المدرسة البتدائية اولد إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى

الطيب السفلى

906/09/17عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجلحكيرة فاطمة الزهراء 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

سجلماسة

302/09/20عمالة: فاس 11 إلتحاق بالزوجلحكيم سعاد 02095B المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجلولجة15455Yلحميدي نور الدين

إقليم: مولي بنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم

يعقوب
804/09/19 24 مزدوجسبت لوداية02144Eلزرق سومية

704/09/19إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 11 مزدوجاغزران02399Gلشهب هشام

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر

يعقوب
604/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02176Pلطيفة التروفي

604/09/18إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  الملعب 21 مزدوجعين عائشة15858Lلطيفة الراجي

302/09/10إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 34 إلتحاق بالزوجلطيفة العمالي 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الحركاويين

شمس الدين المقدسي

402/09/20عمالة: فاس 9 إلتحاق بالزوجلطيفة صالحي 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

305/09/11إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 50 إلتحاق بالزوجلطيفة هني 15396J)مزدوجتاونات )البلدية

404/09/19إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 14 مزدوجبوعروس15886Sلموكض رجاء
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إقليم: مولي الجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  وكااسات

يعقوب
604/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02181Vلمياء  البقالي الحسني

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م  تزران 29 إلتحاق بالزوجلمياء اغمير 15549Aمزدوجاورتزاغ

المدرسة البتدائية ام إقليم: تاوناتمدرسة المسيرة

بوسعيد التلمساني

116/09/99عمالة: فاس 124 أقدمية 16 سنةلمياء الرضوي 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/01إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م سد الساهلة 117 إلتحاق بالزوجلمياء الزهري 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الولجة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاونات

نفيس

213/02/17عمالة: فاس 33 إلتحاق بالزوجلمياء الطالبي 02027C جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد

السلطان مولي 

103/09/13عمالة: فاس 54 جنان الورد 18646Sلمياء الودغيري

)المقاطعة(
مزدوج

502/09/15عمالة: مكناسأولد سليم الجديدةإقليم: تاوناتم/م الشوقر 42 مزدوجمهاية27469Gلمياء مختوم

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 مزدوجاجبابرة15424Pلمياء نغموش

إقليم: مولي الشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر

يعقوب
404/09/19 24 مزدوجأولد ميمون02208Zلوبنة بوزهر

إقليم: مولي المحطة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشابل

يعقوب
104/09/18 22 إلتحاق بالزوجلوبنى بن داني 02164Bمزدوجعين الشقف

402/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 8 إلتحاق بالزوجليحياوي فاطمة 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

602/09/10إقليم: الحاجبايت مازوزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 38 مزدوجأيت بوبيدمان04158Uليلة روكي

204/09/18عمالة: مكناسالنزالةإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 24 مزدوجنزالة بني عمار03881Tليلى بالمالك

إقليم: مولي الشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر

يعقوب
1204/09/19 24 مزدوجسبت لوداية02153Pليلى لقريشي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 9 مزدوجاورتزاغ15551Cماجدة الخالدي

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 مزدوجبني وليد15688Bماجدلين الشقر

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  الدكان

اولد داود

206/09/17إقليم: تاونات 28 مزدوجأولد داود26054Uمالكي سارة
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المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول

الرومي

607/09/04عمالة: فاس 87 جنان الورد 25062Rمبروكي وفاء

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  إزارة 28 مزدوجاورتزاغ15551Cمجاهد عبد الله

م/م  عبد المومن إقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

الموحدي

104/09/18إقليم: تاونات 15 إلتحاق بالزوجمجيدة ادحيمن 15809Hمزدوجواد الجمعة

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 7 مزدوجبوهودة15717Hمحسن عادل

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص

الولجة

201/01/16إقليم: تاونات 21 مزدوجلولجة15447Pمحسن منوش

302/09/20إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 مزدوجاغوازي15515Nمحسين شورافي

عبد الكريم الخطابي إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

المركز

إقليم: مولي 

يعقوب
1013/02/17 45 مزدوجعين قنصرة02038Pم  التواتي

المدرسة البتدائية ابي إقليم: تاوناتم/م  كيسان

شعيب الدكالي

504/09/12عمالة: فاس 48 إلتحاق بالزوجةم  طاهري  علوي 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة

يعقوب
704/09/18 18 مزدوجسيدي داود02198Nم أمين زغود

202/09/20إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 مزدوجاغزران02390Xم أمين شيبوب

106/09/17عمالة: مكناسبني عمارإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 32 مزدوجنزالة بني عمار03876Mم احليلي

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى

اولد داود

101/01/17إقليم: تاونات 31 مزدوجأولد داود26054Uم اخميلش

م م أيت سيدي ميمون إقليم: تاوناتم/م  بوشمات

المركزية

602/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجضاية عوا10693Xم افرطاس

205/09/03إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 123 أقدمية 12 سنةم اقنيجع 15853Fمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م بني عبد اإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 32 مزدوجتابودة15644Dم البروحي

105/09/03إقليم: تاوناتمدرسة المسيرةإقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف 78 نعمم الخميمر 15400N)مزدوجغفساي )البلدية

105/09/03إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 141 أقدمية 16 سنةم الدراوي 15394G)مزدوجتاونات )البلدية
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803/09/13عمالة: مكناسموساوةإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 38 مزدوجمغاصيين03855Pم الدغوغي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجسيدي العابد15435Bم الرائد

إقليم: مولي عين بيضة المركزإقليم: تاوناتم/م أولد النيف

يعقوب
106/09/17 30 إلتحاق بالزوجةم الرصفي 02166Dمزدوجعين الشقف

902/09/20إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمانإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 مزدوجسيدي العابد15440Gم السيوري

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 21 مزدوجالبسابسا15801Zم العاوني

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 7 مزدوجبني وليد15685Yم العللي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 مزدوجبوهودة15709Zم العمراني

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 19 سيدي ام بن 15827Cم العمراني

لحسن
مزدوج

502/09/20إقليم: تاوناتم/م   بلبالةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجكيسان15630Nم القادري

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 سيدي ام بن 15831Gم المرابط

لحسن
مزدوج

إقليم: مولي عين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  البسابسة

يعقوب
506/09/17 32 مزدوجعين قنصرة02042Uم النجاري

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 مزدوجعين معطوف15849Bم النيجي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م  أزور 14 مزدوجمولي بوشتى15481Bم الهجري

إقليم: مولي الشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت

يعقوب
302/09/20 7 مزدوجسبت لوداية02153Pم الوردي

402/09/15إقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائيةإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 18 إلتحاق بالزوجةم الوردي 10679G)مزدوجإفران )البلدية

204/09/18إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 15 مزدوجتازوطة02313Nم بنهري

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

البكري

116/09/96عمالة: فاس 155 أقدمية 16 سنةم بورحمون 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة
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إقليم: مولي الزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد

يعقوب
704/09/18 25 مزدوجلعجاجرة02182Wم تمري

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 مزدوجبوهودة15717Hم حجبان

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 11 مزدوجاجبابرة15424Pم حجوجي

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 مزدوجمولي بوشتى15488Jم حسني

102/09/20إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 سيدي يحيى بني 15604Kم دحمان

زروال
مزدوج

1104/09/18إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 25 مزدوجتازوطة02313Nم رشيد

105/09/08إقليم: الحاجبالفجرإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 47 إلتحاق بالزوجةم سرحان 04182Vمزدوجلقصير

302/09/20إقليم: تازةجامع السوق المركزإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 مزدوجتازارين16380Dم عادل

18المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة

نونبر

102/09/20عمالة: فاس 7 إلتحاق بالزوجةم عزوزي 19722L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

316/09/95إقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزيإقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف 118 القصر الكبير 18557Vم عزيماني

)البلدية(
مزدوج

402/09/20إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 17 مزدوجبوعادل15696Kم علمي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 سيدي يحيى بني 15604Kم مسعودي

زروال
مزدوج

402/09/15عمالة: مكناسزوالةإقليم: تاوناتم/م الشوقر 42 مزدوجمهاية03906Vم نبيل عمور

م م ضاية إفرح إقليم: تاوناتم/م  عين زمزم

المركزية

102/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجضاية عوا10698Cم وعشر

702/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 8 إلتحاق بالزوجمحموح زينب 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي اولد حافظ المركزإقليم: تاوناتم/م  أزور

يعقوب
106/09/17 22 إلتحاق بالزوجةمراد الرمادي 02221Nمزدوجالوادين

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 18 مزدوجأولد عياد15902Jمراد القصيري
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104/09/02عمالة: مكناسابن حزمإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 121 أقدمية 12 سنةمرزوكي  يونس 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 مزدوجبوهودة15709Zمروة العبادي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

ا كنون

104/09/18عمالة: فاس 22 إلتحاق بالزوجمرية اشدودو 02012L جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 مزدوجبني ونجل تافراوت15772Tمرية الدقداق

1002/09/20إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 17 مزدوجغياتة الغربية16624Uمريم  امحرار

1004/09/19إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 24 مزدوجالصميعة16404Eمريم أرماش

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 9 إلتحاق بالزوجمريم الحجاجي 15853Fمزدوجعين عائشة

إقليم: مولي مدرسة 20 غشتإقليم: تاوناتم/م أولد النيف

يعقوب
406/09/01 46 إلتحاق بالزوجمريم العبدي 02158Vمزدوجعين الشقف

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

البتدائية

902/09/20إقليم: إفران 17 مزدوجتيمحضيت10720Bمريم العثماني

إقليم: مولي اولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م الزغاريين

يعقوب
502/09/20 17 مزدوجأولد ميمون02211Cمريم الفدار

إقليم: مولي سبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي

يعقوب
504/09/19 24 مزدوجسبت لوداية02143Dمريم النكادي

المدرسة الجماعاتية 

اولد داود

913/02/17إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاونات 32 مزدوجبطيط04168Eمريم الهواري

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 21 مزدوجواد الجمعة15813Mمريم الهيضامي

206/09/17عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 38 سيدي عبد ا 03865Aمريم الوردي

الخياط
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  المفاتيح

المعتمد بن عباد

306/09/17عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجمريم الوقاف 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي بني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر

يعقوب
504/09/19 24 مزدوجأولد ميمون02205Wمريم بنجلون

404/09/19عمالة: مكناسالملإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 16 إلتحاق بالزوجمريم بنيس 03980A)مزدوجمكناس )البلدية
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604/09/19إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 14 مزدوجعين عائشة15861Pمريم بوشعيب

502/09/20إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 7 إلتحاق بالزوجمريم بوهليلة 15725Sمزدوجالزريزر

202/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 8 إلتحاق بالزوجمريم زاكي 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/17عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 19 إلتحاق بالزوجمريم لكدالي 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

1004/09/19إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 مزدوجاغوازي15527Bمريم مخشان

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  هوارة

القدس

202/09/20عمالة: فاس 8 إلتحاق بالزوجمريم مروني 18444X جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي كبكب المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

يعقوب
706/09/17 38 مزدوجعين بوعلي02236Eمريم ناضر

1204/09/18عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  زكاورة 21 مزدوجشرقاوة03868Dمصطفى  امحاول

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة

أصيل
916/09/96 137 أقدمية 12 سنةمصطفى السيوري 20597M بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي تعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة

يعقوب
204/09/18 18 إلتحاق بالزوجةمصطفى الوردي 02130Pمزدوجسبع رواضي

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  البابة 12 مزدوجاوطا بوعبان15919Cمصطفى داني

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 19 مزدوجاورتزاغ15563Rمصطفى رحيوي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 سيدي يحيى بني 15604Kمصطفى لشياخ

زروال
مزدوج

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 إلتحاق بالزوجمضبوط أميمة 15454Xمزدوجلولجة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

ا بن الزبير

913/02/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجةمعاد اكبيري علوي 02076F المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/19إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 14 مزدوجبوهودة15719Kمعاد البراهمي

إقليم: مولي اولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  القريشيين

يعقوب
213/02/17 35 مزدوجالوادين02224Sمعاد كيتي
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المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

الهادي بوطالب

202/09/15عمالة: فاس 46 جنان الورد 19540Nمغرز أمال

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية المام إقليم: تاوناتم/م  بوشمات

الغزالي 1

102/09/09عمالة: فاس 55 المرينيين 18503Lمفتاح زكرياء

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 مزدوجاورتزاغ15551Cملوكي حدهم

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجاغوازي15522Wمليح رضا

302/09/20إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 مزدوجاغوازي15515Nمنال السليم

101/01/17إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 29 مزدوجأولد داود15879Jمنعم احديود

113/02/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 44 مزدوجكلدمان16535Xمنعم البوهالي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: تاوناتم/م العزيب 7 مزدوجكلز15533Hمنى اشقاف

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين

يعقوب
901/01/17 31 مزدوجلعجاجرة02176Pمنى منصف

702/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 مزدوجامكانسة15501Yمنية أوبري

113/02/17إقليم: الحاجبايت مازوزإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 55 مزدوجأيت بوبيدمان04158Uمهدي خلدي

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م  اولد علي

المركز

إقليم: مولي 

يعقوب
502/09/14 38 مزدوجعين بوعلي02233Bموحى غاسين

مدرسة الدار الحمراء إقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

الجماعاتية

802/09/20إقليم: صفرو 17 مزدوجدار الحمراء26079Wمورشيد علوي الهاشمية

106/09/17إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م أحمد بوكماخ 38 مزدوجكندر سيدي خيار02293Sمونة لعديدي

المدرسة البتدائية اولد إقليم: تاوناتم/م أولد النيف

الطيب السفلى

106/09/17عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجةميلود دحموني 01960Eمزدوجأولد الطيب

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

يعقوب
906/09/17 38 مزدوجلعجاجرة02176Pمينة الزهري

101/01/12عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 35 مزدوجعين جمعة04059Lمينة لغزيل
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مدرسة صلح الدين إقليم: تاوناتمدرسة الغابة

اليوبي

إقليم: مولي 

يعقوب
116/09/98 38 إلتحاق بالزوجنادية بن قدور 26736Kمزدوجعين الشقف

204/09/19عمالة: فاسم الحلويإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 11 إلتحاق بالزوجةناير كمال 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 17 مزدوجعين عائشة15864Tنبيل المنصوري

إقليم: مولي اولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة

يعقوب
601/01/12 58 مزدوجسبع رواضي02121Eنبيل غاسق

202/09/20إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجاغزران02390Xنبيل منتورو

1204/09/19عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م  العنصر 24 سيدي عبد ا 03862Xنبيلة البيرماني

الخياط
مزدوج

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 16 مزدوجبني وليد15681Uنبيلة الشهيبي

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتم/م أغرود 32 إلتحاق بالزوجنبيلة جبوري 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

702/09/20عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 8 إلتحاق بالزوجنبيلة كيبو 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

إقليم: مولي اولد امعلإقليم: تاوناتمدرسة حي المل

يعقوب
515/09/05 68 إلتحاق بالزوجنجاة الحجامي 02170Hمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية وادي إقليم: تاوناتم/م  لكدة

المخازن

406/09/17عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجنجاة بودينة 02011K جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 22 مزدوجأولد عياد15902Jنجاة مجعوط

المدرسة البتدائية بلل إقليم: تاوناتم/م  مساسة

ابن رباح

702/09/20عمالة: فاس 9 إلتحاق بالزوجنجاة معو 02077G المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

306/09/17إقليم: الحاجبايت حميإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 38 مزدوجلقصير21857Gنجلء القليعي

204/09/18عمالة: مكناس11 ينايرإقليم: تاوناتم /م الخلط 21 إلتحاق بالزوجنجلء بن حمو 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: تاوناتم/م  اولد احمد

الروضة-المركز

407/09/04إقليم: صفرو 65 مزدوجكندر سيدي خيار02290Nنجوى أحريق

104/09/18إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 41 مزدوجأيت بوبيدمان21196Nنجوى البكور
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104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 14 سيدي ام بن 15827Cنجوى بومقص

لحسن
مزدوج

702/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 7 مزدوجرأس الواد15816Rنجوى جرموني

إقليم: مولي اولد المنصوري المركزإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة

يعقوب
504/09/18 31 مزدوجعين بوعلي02228Wنجوى لكحل

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص

الولجة

604/09/18إقليم: تاونات 31 مزدوجلولجة15447Pنجيب الكاويج

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  المكملإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجالرتبة15578Gنجيب مويني

205/09/11إقليم: تاوناتم/م  عين جنانإقليم: تاوناتم/م  عمارات 28 مزدوجبوعادل15699Nنجيبة باعلي

إقليم: مولي اولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

يعقوب
906/09/17 38 مزدوجلعجاجرة02191Fنجية كريد

إقليم: مولي الشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم

يعقوب
1204/09/19 24 مزدوجسبت لوداية02153Pنجية كميرة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 15 مزدوجالبسابسا15797Vنجيم سفيان

إقليم: مولي عين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعادل

يعقوب
613/02/17 45 مزدوجعين بوعلي02227Vندى شوكري

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة

يعقوب
1001/01/10 34 مزدوجلعجاجرة02176Pنزهة الخلبي

102/09/20عمالة: مكناسأنس بن مالكإقليم: تاوناتم/م فج النادر 8 إلتحاق بالزوجنزهة زعيم 19884M)مزدوجمكناس )البلدية

1104/09/18إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تاوناتم/م  البابة 31 مزدوجتامشاشاط04197Lنزهة عوشان

104/09/02إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 83 إلتحاق بالزوجةنصير البكوري 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري

يعقوب
706/09/17 35 مزدوجلعجاجرة02176Pنصيرة بن جلول

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 مزدوجبوهودة15717Hنصيرة زكاري

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  القريشيين

ابراهيم الروداني

إقليم: مولي 

يعقوب
406/09/17 38 مزدوجسيدي داود26503Gنضال العلمي
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102/09/20إقليم: تاوناتم/م  أولد صالحإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 سيدي يحيى بني 15603Jنضال عبد اللوي

زروال
مزدوج

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 مزدوجعين عائشة15867Wنعيمة  الكيار

604/09/19إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 14 إلتحاق بالزوجنعيمة أفقير 16520Fمزدوجباب مرزوقة

المدرسة الجماعاتية 

الولجة

المدرسة البتدائية إقليم: تاونات

مولي علي الشريف

103/09/13عمالة: فاس 55 جنان الورد 02016Rنعيمة الرفاهي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربي

الونشريسي

316/09/99عمالة: فاس 128 أقدمية 16 سنةنعيمة السحاب 02074D المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 14 سيدي ام بن 15827Cنعيمة العاطي ا

لحسن
مزدوج

104/09/19عمالة: مكناسبني مرعازإقليم: تاوناتم/م  العنصر 24 مزدوجوليلي03848Gنعيمة الوكيلي

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 18 سيدي ام بن 15827Cنعيمة بوفلس

لحسن
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان

الحسن اليوسي

202/09/14عمالة: فاس 47 جنان الورد 02022Xنعيمة زياد

)المقاطعة(
مزدوج

18المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الميزاب

نونبر

104/09/18عمالة: فاس 21 إلتحاق بالزوجنمال سارة 19722L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  الميزاب

المختار السوسي

806/09/17عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجنهاد اضادي 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 مزدوجبوعروس15889Vنهاد الكديوى

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 مزدوجلولجة15455Yنهيلة البلغيتي

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  لكدة 8 إلتحاق بالزوجنهيلة البوشبتي 15666Cمزدوجعين مديونة

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 مزدوجواد الجمعة15805Dنوال أحقون

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  الجبابرة

عزيز الحبابي

1015/09/05عمالة: فاس 45 جنان الورد 02024Zنوال إكراج

)المقاطعة(
مزدوج

304/09/02إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 70 إلتحاق بالزوجنوال اتلى 02317Tمزدوجعزابة
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106/09/01عمالة: سلمدرسة م القاسميإقليم: تاوناتم/م  عمارات 95 مزدوجبطانة )المقاطعة(26069Kنوال امغطير

206/09/17إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 24 إلتحاق بالزوجنوال بوريشة 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

المدرسة البتدائية طه إقليم: تاوناتم/م  مساسة

حسين

213/02/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجنوال بوعسرية 19829C المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي الفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي

يعقوب
501/01/10 71 مزدوجسبع رواضي02133Tنوال لوديي

706/09/01عمالة: مكناس11 ينايرإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 117 أقدمية 12 سنةنور الدين أكوجيل 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجعين لكداح15892Yنور الدين البوبكري

إقليم: مولي الفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي

يعقوب
501/01/10 71 مزدوجسبع رواضي02133Tنور الدين التلماني

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م بوعروس

يعقوب
206/09/17 32 مزدوجلعجاجرة02176Pنور الدين المنصوري

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجعين عائشة15867Wنور الدين زريول

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجاجبابرة15424Pنور الدين لكحل

316/03/17إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 32 مزدوجتيسة )البلدية(18898Rنور الدين هريمش

إقليم: مولي مدرسة ابي ذر الغفاريإقليم: تاوناتم/م  اولد علي

يعقوب
204/09/19 14 إلتحاق بالزوجنور الهدى السيطي 27550Vمزدوجعين الشقف

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجعين عائشة15867Wنورالدين الكندري

1004/09/19إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتمدرسة البويض.كم 22 مزدوجمولي بوشتى15481Bنورالدين شيكر

713/02/17إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 45 مزدوجمطماطة16391Rنورة ادريوش

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  كيسان

القدس

506/09/01عمالة: فاس 131 أقدمية 12 سنةنورة الحمام 18444X جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

304/09/18عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 31 مزدوجمغاصيين03854Nهاجر الصباري
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506/09/17عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: تاوناتم/م  بوكنالة 38 مزدوجمغاصيين03854Nهاجر العمراني

313/02/17عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 45 مزدوجواد الجديدة03898Lهاجر المنصوري

204/09/19إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 14 إلتحاق بالزوجهاجر عبيبو 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

102/09/20إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 17 مزدوجأولد امكودو02369Zهاجر لمسيح

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة

ا كنون

104/09/18عمالة: فاس 21 إلتحاق بالزوجهاجر مراشي 02012L جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 14 مزدوجعين لكداح15892Yهاجر موسمي

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 مزدوجرأس الواد15816Rهجر الهللي

إقليم: مولي الجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم

يعقوب
504/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02181Vهجر امريزق

1004/09/18إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 31 مزدوجتازوطة02307Gهجرحقي

إقليم: مولي مدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة

يعقوب
206/09/17 38 مزدوجالوادين02216Hهدى القيمة

302/09/16عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 36 مزدوجمهاية03908Xهدى المتوكل

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 14 إلتحاق بالزوجهدى النجاري 15679Sمزدوجبني وليد

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد

الحسن اليوسي

916/09/98عمالة: فاس 127 جنان الورد 02022Xهدى بوكرين

)المقاطعة(
مزدوج

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 سيدي ام بن 15831Gهشام انتحموت

لحسن
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 7 مزدوجامكانسة15505Cهشام بن الشاوية

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  بني ام 38 مزدوجكلز15531Fهناء الزاوي

706/09/17إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  التقدم 22 إلتحاق بالزوجهناء الصيد 18898R)مزدوجتيسة )البلدية
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102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 سيدي يحيى بني 15597Cهناء العلمي

زروال
مزدوج

202/09/16إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 29 إلتحاق بالزوجهناء شقروني 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

إقليم: مولي اولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة

يعقوب
1004/09/19 24 مزدوجميكس02139Zهند أمنعي

1004/09/18إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 31 مزدوجبطيط04165Bهند الخلفي

106/09/17إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 35 مزدوجاغزران02399Gهند بسيط

المدرسة البتدائية أبي إقليم: تاوناتم/م  بوشمات

الحسن المريني

705/09/07عمالة: فاس 79 فاس المدينة 02009Hهند حياني ثابث

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول

المتنبي

104/09/12عمالة: فاس 48 جنان الورد 02026Bهيام طالي

)المقاطعة(
مزدوج

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 مزدوجلولجة15455Yوئام الزغاري

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي

الفرابي

204/09/19عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجوئام الغرزاز 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

202/09/20إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 17 مزدوجمكناسة الشرقية16560Zوئام الفتحي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 مزدوجامكانسة15505Cوجدان العلمي الحليمي

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  أولد سلطانإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجعين لكداح15899Fوحيد الزرداوي

202/09/16إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 36 إلتحاق بالزوجوداد بوراس 21195M عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  القليع 7 مزدوجبوعروس15889Vوسام  الزهر

302/09/20إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 7 مزدوجبوهودة15719Kوسيمة الكنوني

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

الغزاوي

302/09/15عمالة: فاس 46 جنان الورد 20556Tوصال اللويمني

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 24 مزدوجأولد عياد15902Jوصال حبيب
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703/09/13إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد 28 مزدوجبئر طم طم02407Rوعسو ربيع

المدرسة البتدائية 11 إقليم: تاوناتم/م  اولد احمد

يناير

106/09/00عمالة: فاس 118 إلتحاق بالزوجوفاء اسارة 01934B)مزدوجأكدال )المقاطعة

316/09/03عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 71 مزدوجالدخيسة03885Xوفاء الحدادي

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 28 مزدوجالزريزر15723Pوفاء الفزازئ

404/09/18إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 31 مزدوجبطيط04165Bوفاء المحب

1002/09/15إقليم: تاوناتم/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 43 مزدوجبوعروس15885Rوفاء المطواع

104/09/19إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: تاوناتم/م  المكمل 24 مزدوجتيمحضيت10723Eوفاء الهطمي

إقليم: مولي اولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

يعقوب
504/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02187Bوفاء جبار

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  بوكنالة

السندس

206/09/00عمالة: فاس 161 أقدمية 16 سنةوفاء كريم 02127L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/99عمالة: فاسالمدرسة البتدائية أنوالإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد 139 إلتحاق بالزوجوفاء كريم 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: مولي بياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين

يعقوب
1202/09/20 17 مزدوجسبت لوداية02146Gوفاء لواتي

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 14 مزدوجالبسابسا15801Zياسمين افطيط

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 14 مزدوجبوعروس15881Lياسمين بلكبير

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة

يعقوب
513/02/17 34 مزدوجلعجاجرة02176Pياسين الطرش

102/09/20إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 17 مزدوجعين عائشة15858Lياسين السويردة

402/09/20إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 مزدوجتمزكانة15616Yياسين العناقي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 22 مزدوجعين مديونة15669Fياسين حمودي
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1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 15 مزدوجامكانسة15509Gياسين دريوش

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م  باب كراوة

الهادي بوطالب

416/09/98عمالة: فاس 125 جنان الورد 19540Nياسين فاتحي

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي الفشاتلة المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر

يعقوب
404/09/18 21 مزدوجالوادين02219Lياسين لعويني

904/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 14 مزدوجلولجة15455Yياسين ودة

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  البطيميةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 مزدوجاجبابرة15429Vيسارة شيماء

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 31 مزدوجبوعادل15693Gيسرا معقول

104/09/18عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: تاوناتم/م الشوقر 21 إلتحاق بالزوجيسرى أبراز 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمانإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 11 إلتحاق بالزوجيسرى الدريسي البوزيدي 15440Gمزدوجسيدي العابد

102/09/20إقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثمانيإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 7 مزدوجتافرانت15656Sيسرى الصبحي

204/09/18عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 22 إلتحاق بالزوجيسرى الطيق 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/19عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 14 إلتحاق بالزوجةيوسف  امراني 01963Hمزدوجأولد الطيب

613/02/17إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 45 مزدوجأهل سيدي لحسن02319Vيوسف البخاري

201/01/17إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 21 إلتحاق بالزوجةيوسف البقالي 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  لكدة 17 مزدوجامكانسة15497Uيوسف الحاج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجبوهودة15717Hيوسف الزبيري

202/09/20إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 مزدوجاغزران02399Gيوسف الزجلي

إقليم: مولي عين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم

يعقوب
213/03/17 35 مزدوجعين قنصرة02042Uيوسف الزهري
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102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 سيدي يحيى بني 15597Cيوسف السايح

زروال
مزدوج

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 21 مزدوجأولد عياد15902Jيوسف تابتي

604/09/18إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 25 مزدوجتامشاشاط19395Fيوسف تللي

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 سيدي ام بن 15840Sيوسف جبيرة

لحسن
مزدوج

713/02/17إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 45 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kيوسف جليل

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  مشكور

المختار السوسي

305/09/16عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجةيوسف حماني 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

1004/09/18عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 18 سيدي عبد ا 03860Vيوسف خاخي

الخياط
مزدوج

إقليم: مولي عين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد

يعقوب
1013/02/17 32 مزدوجعين قنصرة02042Uيوسف عزوزي

إقليم: مولي مدرسة مولي يعقوبإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

يعقوب
513/02/17 45 مولي يعقوب 02115Yيوسف علمي

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 مزدوجبوهودة15719Kيوسف ناجي

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 18 مزدوجلولجة15454Xيونس اتخالد

104/09/02إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 157 أقدمية 16 سنةيونس اطريشا 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

104/09/19إقليم: تاوناتم/م فج النادرإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 14 مزدوجبوشابل15414Dيونس الحماص

604/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 21 مزدوجبوعادل15696Kيونس السعدي

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة

يعقوب
104/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02176Pيونس العلمي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 14 مزدوجعين لكداح15892Yيونس القاسمي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 32 مزدوجعين مديونة15666Cيونس المشرفي
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إقليم: مولي اولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة

يعقوب
304/09/19 24 مزدوجلعجاجرة02187Bيونس زويرشي

602/09/20إقليم: الحاجبزهير ابن ابي سلمىإقليم: تاوناتمدرسة الغابة 6 المازيغيةالحاجب )البلدية(04100Fجمال المين

مدرسة الشريف 

الدريسي

103/09/13عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: تاونات 28 المازيغيةمكناس )البلدية(03982Cسعيد أبلمان

804/09/18عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 28 المازيغيةمكناس )البلدية(03798Cم البهوي

113/02/17عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: تازةباب بودير المركز 45 مزدوجعين جمعة04059L  بنميلود  نبيلة

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: تازةالعنصر المركز

يعقوب
404/09/18 31 مزدوجلعجاجرة02176P  حادة  الدخيسي

304/09/18إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 21 مزدوجامسيلة16468Z أمينة لعرج

107/09/05إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةلملعب المركز 76 إلتحاق بالزوجة السماعلي خالد 16524Kمزدوجباب مرزوقة

206/09/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةبني ام المركز 29 إلتحاق بالزوج امغار سناء 16619Nمزدوجغياتة الغربية

104/09/18إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 18 مزدوجطايفة16446A جميلة بودجاج

مدرسة المهدي بن إقليم: تازةواد المالح المركز

تومرت

101/01/10إقليم: العرائش 51 إلتحاق بالزوج سميرة الكيزي 05703Y)مزدوجالعرائش )البلدية

904/09/18إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تازةواد المالح المركز 21 مزدوجمكناسة الشرقية16560Z فاطمة الزهراء البريهي

306/09/00إقليم: تازةتازة العليا بناتإقليم: تازةجبلة المركز 165 أقدمية 16 سنة ليلى بواريس 16098X)مزدوجتازة )البلدية

516/09/97إقليم: تازةرأس الماءإقليم: تازةالحد القديم المركز 157 أقدمية 16 سنة م العمراوي 16094T)مزدوجتازة )البلدية

104/09/18إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 21 إلتحاق بالزوجةأسامة المعزوز 16471Cمزدوجامسيلة

104/09/18إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 31 مزدوجامسيلة16476Hأسامة بن خاية

1016/09/97إقليم: تازةالنورإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 149 أقدمية 16 سنةأسماء أمنسو 16106F)مزدوجتازة )البلدية
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1004/09/19إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 14 مزدوجبني فراسن16643Pأسماء الحسناوي

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  أولد سلطانإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 17 مزدوجعين لكداح15899Fأسماء الملكي

612/10/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةبني لنت المركز 19 إلتحاق بالزوجأسماء بالناجي 16619Nمزدوجغياتة الغربية

1013/02/17إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 32 مزدوجبوشفاعة16602Vأسماعيل شعيل

المدرسة البتدائية إقليم: تازةم/م بني كرامة المركز

سخينات

302/09/20عمالة: فاس 8 إلتحاق بالزوجإكرام البكري 02045Xمزدوجسيدي حرازم

102/09/20إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16630Aإكرام الطالبي

516/09/97إقليم: تازةبني مرينإقليم: تازةباب الرملة المركز 163 أقدمية 16 سنةإلياس البازي 16107G)مزدوجتازة )البلدية

302/09/20إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 7 مزدوجبوشفاعة16605Yأميمة حميدوش

102/09/20إقليم: بولماناتسيوانت السفلىإقليم: تازةأهل مولة المركز 7 إلتحاق بالزوجأميمة خونة 07994Nمزدوجأولد علي يوسف

202/09/20إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16630Aأمين السريج

المدرسة البتدائية إقليم: تازةسيدي بوسالم المركز

معركة الدشيرة

302/09/14عمالة: فاس 61 فاس المدينة 01996Uأمينة ساسي

)المقاطعة(
مزدوج

206/09/01إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةكلدمان المركز 159 أقدمية 16 سنةأمينة فللة 16108H)مزدوجتازة )البلدية

502/09/20إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةتازارين المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16343Nإيمان السليمي

باب سوق الشجرة 

المركز

304/09/18إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازة 15 مزدوجأيت سغروشن16343Nأيوب منشيف

402/09/16إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 29 إلتحاق بالزوجابتسام أصبار 16524Kمزدوجباب مرزوقة

المدرسة البتدائية إقليم: تازةالسبت القديم المركز

معركة الدشيرة

804/09/18عمالة: فاس 19 إلتحاق بالزوجابتسام القلعي 01996U فاس المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

504/09/12عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 55 عين كرمة-واد 04052Dاجغول حسناء

الرمان
مزدوج
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باب سوق الشجرة 

المركز

701/01/10إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازة 14 مزدوجأيت سغروشن16356Cاحمد  بورمضان

401/01/10إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: تازةالعثامنة المركز 51 مزدوجاترايبة16431Jاحمد الصفحي

306/09/17إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 28 مزدوجبوشفاعة16602Vاحمدي نورة

116/09/82إقليم: تازةالمعرضإقليم: تازةاجعونة المركز 189 أقدمية 16 سنةاحمراس المختار 16114P)مزدوجتازة )البلدية

113/02/17إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 45 مزدوجبوشفاعة16605Yاخموش غزلن

213/09/01إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةمدرسة الزراردة 86 إلتحاق بالزوجادرودا كريمة 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

204/09/18إقليم: تازةالبرارحة المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 16 مزدوجبرارحة16480Mادريس مقران

805/09/03إقليم: تازةاجعونة المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 138 إلتحاق بالزوجازغود زينب 16540Cمزدوجكلدمان

212/10/17إقليم: تازةلخزانة المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 29 مزدوجأيت سغروشن16360Gازيرار رشيد

104/09/19إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةأندوف المركز 14 مزدوجبني فراسن16643Pاسمهان العروشي

104/09/02إقليم: تازةالمام البخاريإقليم: تازةمدرسة الزراردة 85 إلتحاق بالزوجاشميط سعاد 18526L)مزدوجتاهلة )البلدية

202/09/09عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: تازةالسنابل المركز 71 مزدوجالدخيسة03885Xاعبوش   م

106/09/17عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تازةخبابة المركز 28 إلتحاق بالزوجافريحي لطيفة 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

104/09/19إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 11 مزدوجأيت سغروشن16343Nاكيري طارق

802/09/20إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تازةتاغلست المركز 7 مزدوجبني فراسن16635Fالبرقباوي كريمة

806/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 28 مزدوجأولد الشريف16575Rالتازي بوشرى

316/09/85إقليم: تازةالنرجسإقليم: تازةاولد ازباير 156 أقدمية 16 سنةالجقي يوسف 16119V)مزدوجتازة )البلدية
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907/09/04إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 118 إلتحاق بالزوجالجناتي هدى 16533Vمزدوجكلدمان

المدرسة البتدائية إقليم: تازةتاغلست المركز

السمو

416/09/98عمالة: فاس 139 أقدمية 16 سنةالحايل فاطمة الزهراء 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: تازةبوحلو المركز

شوقي

1101/01/10عمالة: فاس 46 جنان الورد 02028Dالحسين اعلم

)المقاطعة(
مزدوج

604/09/19إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 11 مزدوجمغراوة16363Kالحسين النعناعي

102/09/15إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 14 إلتحاق بالزوجةالحسين بومهراز 16610Dمزدوجغياتة الغربية

316/09/80إقليم: تازةالصفصافإقليم: تازةبوقلل المركز 169 أقدمية 16 سنةالحسين محسن 16109J)مزدوجتازة )البلدية

716/09/99إقليم: تازةتازة العليا بناتإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 161 أقدمية 16 سنةالدبي حنان 16098X)مزدوجتازة )البلدية

206/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 28 مزدوجبوحلو16601Uالدحماني عبد المغيث

116/09/96إقليم: تازةفاطمة الفهريةإقليم: تازةبني وردان المركز 187 أقدمية 16 سنةالدلبوحة م 20175D)مزدوجتازة )البلدية

306/09/17إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةم/م بني حازم المركز 28 إلتحاق بالزوجةالربوزي عبد اللطيف 16534Wمزدوجكلدمان

606/09/01إقليم: تازةرأس الماءإقليم: تازةالتوفيق المركز 151 أقدمية 16 سنةالسكاك رجاء 16094T)مزدوجتازة )البلدية

617/09/84إقليم: تازةالدارسةإقليم: تازةاولد ازباير 162 أقدمية 16 سنةالسيط امينة 16115R)مزدوجتازة )البلدية

105/09/03إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةابن رشد 114 أقدمية 16 سنةالشايب فاطمة 16533Vمزدوجكلدمان

عمالة: وجدة - م. العرفانإقليم: تازةدوار عياد

أنكاد
216/09/78 223 أقدمية 16 سنةالشايب م 21524V)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/01إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةبني خلد المركز 159 أقدمية 16 سنةالشقرافي منيرة 16120W)مزدوجتازة )البلدية

906/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةالعنصر المركز 22 مزدوجبوحلو16601Uالشلح م

206/09/17إقليم: تازةواد ابروم المركزإقليم: تازةم/م بني حازم المركز 28 مزدوجبني افتح16418Vالشواي بلل
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1005/09/03إقليم: تازةاجعونة المركزإقليم: تازةأولد حدو المركز 149 أقدمية 16 سنةالشواي مونية 16540Cمزدوجكلدمان

206/09/17إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةبوشفاعة المركز 31 إلتحاق بالزوجالشوى سناء 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: تازةبوشفاعة المركز

الفنيدق
404/09/12 64 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bالشيبي مراد

1016/09/96إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةابن رشد 136 أقدمية 16 سنةالصالحي فتيحة 16533Vمزدوجكلدمان

المدرسة البتدائية إقليم: تازةأولد بنطيطة المركز

السمو

116/09/94عمالة: فاس 179 أقدمية 16 سنةالطاهري عبد العزيز 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

303/09/13إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةبوشفاعة المركز 54 مزدوجغياتة الغربية16615Jالطوبي سعاد

مدرسة إغزران إقليم: تازةأهل مولة المركز

الجماعاتية

204/09/18إقليم: صفرو 31 مزدوجاغزران26541Yالعزوزي زينب

عمالة مقاطعات غزةإقليم: تازةمدرسة وادي أمليل

عين السبع الحي 
103/09/13 42 عين السبع 25383Pالعساوي رحيمة

)المقاطعة(
مزدوج

802/09/20إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةأندوف المركز 7 مزدوجبني افتح16422Zالعمراني نوال

804/09/18إقليم: تازةالخروبة المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 15 مزدوجاترايبة16432Kالعمراوي حورية

904/09/18إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 28 مزدوجبوشفاعة16602Vالعمشي حفيظة

904/09/19عمالة: مكناسكرمتإقليم: تازةأكزناية المركز 24 مزدوجوليلي03849Hالعولة امال

702/09/20إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةخبابة المركز 7 مزدوجبني فراسن16648Vالغرباوي هشام

302/09/20إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةبورد المركز 7 مزدوجبوشفاعة16606Zالكراوت نور الدين

116/09/93إقليم: تازةرأس الماءإقليم: تازةبن طفيل 100 نعمالكزني بوجمعة 16094T)مزدوجتازة )البلدية

216/09/92إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةالنفق المركز 203 أقدمية 16 سنةالكعورة فاطمة 16100Z)مزدوجتازة )البلدية

516/09/98إقليم: تازةالسوقإقليم: تازةباب الرملة المركز 169 أقدمية 16 سنةالكوراري نعيمة 16101A)مزدوجتازة )البلدية
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713/02/17إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 45 مزدوجأولد ازباير16583Zالمالك حجيبة

105/09/08إقليم: تازةالمام البخاريإقليم: تازةمدرسة الزراردة 60 إلتحاق بالزوجالمرضي نعيمة 18526L)مزدوجتاهلة )البلدية

806/09/17إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 22 إلتحاق بالزوجالمعيوف اسماء 16610Dمزدوجغياتة الغربية

613/02/17إقليم: تازةبساتين اللوز المركزإقليم: تازةتاغلست المركز 35 مزدوجاجبارنة16186Tالمللي فتيحة

105/09/08إقليم: تازةالمحطة - وادي أمليل -إقليم: تازةبوشفاعة المركز 66 إلتحاق بالزوجالمليلس حياة 16138R)مزدوجواد امليل )البلدية

باب سوق الشجرة إقليم: تازةتنكرارمت المركز

المركز

102/09/20إقليم: تازة 7 مزدوجالصميعة16396Wالمودن يونس

613/02/17إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 35 مزدوجغياتة الغربية16624Uالنجاري جميلة

116/09/89إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةابن رشد 162 أقدمية 16 سنةالنخاصي سميرة 16102B)مزدوجتازة )البلدية

104/09/12إقليم: تازةمدرسة الزراردةإقليم: تازةبوزملن المركز 58 مزدوجالزراردة16141Uالهام اعضراوي

401/01/10إقليم: تازةمدرسة الزراردةإقليم: تازةعين بومساي المركز 51 مزدوجالزراردة16141Uالهداري  عبد المجيد

104/09/18إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 31 مزدوجأيت سغروشن16343Nالهظاري يامينة

416/09/98إقليم: تازةبني مرينإقليم: تازةبني لنت المركز 157 أقدمية 16 سنةالوعزيزي صباح 16107G)مزدوجتازة )البلدية

206/09/17إقليم: تازةأكنولإقليم: تازةإحموتن المركز 28 مزدوجاكنول )البلدية(16136Nاليعكوبي الحسن

سيدي أحمد زروق إقليم: تازةباب مرزوقة المركز

المركز

1002/09/09إقليم: تازة 43 مزدوجطايفة16442Wاليوبي عبدالسلم

102/09/20إقليم: تازةتيزي وسلي المركزإقليم: تازةبورد المركز 7 مزدوجتيزي وسلي16208Sامزيان وليد

102/09/20إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 7 مزدوجالزراردة16414Rانتسام بوكباش

802/09/20إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16629Zانيسة مجعيط
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216/09/94إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةرأس الماء 34 نعمايكن علل 16120W)مزدوجتازة )البلدية

116/09/99عمالة: سلمدرسة م القاسميإقليم: تازةعمر بن عبد العزيز 94 مزدوجبطانة )المقاطعة(26069Kبحار سناء

سيدي علي بورقبة 

المركز

206/09/17عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: تازة 28 مزدوجوليلي03842Aبدر الدين قلعي

106/09/17عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: تازةالدواور المركز 29 إلتحاق بالزوجبدري ثورية 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: وجدة - م. فاطمة الفهريةإقليم: تازةمدرسة الزراردة

أنكاد
116/09/94 146 أقدمية 16 سنةبديعة لكصير 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

1006/09/00إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةالمحطة - وادي أمليل - 112 إلتحاق بالزوجبرارة فتيحة 16524Kمزدوجباب مرزوقة

416/09/92إقليم: تازةالمعسكرإقليم: تازةالنفق المركز 179 أقدمية 16 سنةبروز م 16093S)مزدوجتازة )البلدية

301/01/10إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: تازةالسعايدة المركز 28 إلتحاق بالزوجبشرى الخضر 08201Nمزدوجأولد رحمون

116/09/99إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةكاوان المركز 163 أقدمية 16 سنةبشرى خرخاش 18523H)مزدوجتازة )البلدية

305/09/18عمالة: مكناسبني عمارإقليم: تازةبني افتح المركز 31 مزدوجنزالة بني عمار03876Mبشرى شايب راسو

م/م  عبد المومن إقليم: تازةامزاورو المركز

الموحدي

104/09/18إقليم: تاونات 18 مزدوجواد الجمعة15809Hبلل الباهي

سيدي علي بورقبة 

المركز

904/09/12إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازة 59 مزدوجغياتة الغربية16615Jبن اعمارة سارة

206/09/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةتغزراتين المركز 29 إلتحاق بالزوجبن عيو ا مال 16568Hمزدوجبني لنث

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تازةباب السهام المركز 17 مزدوجلولجة15455Yبن يمن عبد العلي

116/09/96عمالة: مكناسالضحىإقليم: تازةأكنول 116 مزدوجالدخيسة26057Xبناصر اشحشاح

207/09/04إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةبوشفاعة المركز 88 إلتحاق بالزوجبوبرية رجاء 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

702/09/20إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 7 مزدوجاجبارنة16187Uبوري نجيمة
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102/09/20إقليم: تازةتغزراتين المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 7 مزدوجاكزناية الجنوبية16179Kبوزردة خديجة

116/09/97إقليم: تازةالمسبحإقليم: تازةكاوان المركز 171 أقدمية 16 سنةبوسكومة م 16111L)مزدوجتازة )البلدية

سيدي أحمد زروق إقليم: تازةم/م بني حازم المركز

المركز

716/10/17إقليم: تازة 28 مزدوجطايفة16442Wبوسمن  امال

1104/09/19عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 24 سيدي عبد ا 03864Zبوطة حسناء

الخياط
مزدوج

206/09/17إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 28 مزدوجأولد ازباير16590Gبولعنان لعزيزة

304/09/19إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةبني ام المركز 14 إلتحاق بالزوجتورية كروم 16597Pمزدوجبوحلو

104/09/19إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 مزدوجطايفة16446Aجلل الهلوي

804/09/18إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 15 مزدوجاترايبة16437Rجمال مورسو

106/09/00إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةبني مرين 83 نعمجمال ميلودي 16102B)مزدوجتازة )البلدية

116/09/91إقليم: تازةوادي الذهبإقليم: تازةعين فندل المركز 189 أقدمية 16 سنةجميل سانوج 16134L)مزدوجتاهلة )البلدية

204/09/12إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةالعمال المركز 41 إلتحاق بالزوججميلة بري 16619Nمزدوجغياتة الغربية

102/09/20إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجاكزناية الجنوبية16168Yحجاج ياسين

104/09/19إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةأندوف المركز 24 مزدوجبني فراسن16640Lحجاج يسرى

905/09/03إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 117 إلتحاق بالزوجحجيج سناء 16579Vمزدوجأولد الشريف

104/09/18إقليم: تازةتغزراتين المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 28 مزدوجاكزناية الجنوبية16179Kحداد عماد

206/09/17إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةلملعب المركز 19 مزدوجبوشفاعة16606Zحسن لمرابط

302/09/20إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16343Nحفيظ بوعطية
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402/09/20إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 17 مزدوجبوشفاعة16605Yحفيظة بويزان

316/09/99إقليم: تازةالسوقإقليم: تازةواد ابروم المركز 167 أقدمية 16 سنةحكيمة السمراد 16101A)مزدوجتازة )البلدية

1004/09/19إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 14 مزدوجاترايبة16437Rحليمة بوروة

106/09/00إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: تازةاللوز 118 أقدمية 16 سنةحليمة بوهيدور 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

202/09/20إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةتازارين المركز 9 إلتحاق بالزوجحليمة فليو 16387Lمزدوجمطماطة

413/02/17إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 17 مزدوجطايفة16446Aحمبد الرياني

205/09/08إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةبوشفاعة المركز 73 إلتحاق بالزوجحمداش اسماء 16579Vمزدوجأولد الشريف

304/09/19إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةخبابة المركز 14 مزدوجبني فراسن16643Pحمداش كريمة

602/09/20إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 7 مزدوجاترايبة16440Uحمزة النجار

406/09/01إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 151 أقدمية 16 سنةحنان  الوردي 18523H)مزدوجتازة )البلدية

113/02/17إقليم: تازةم/م بني حازم المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 35 مزدوجسيدي علي بورقبة16202Kحنان أحضيض

302/09/20عمالة: مكناسالملإقليم: تازةالزيتونة المركز 9 إلتحاق بالزوجحنان اعقى 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

107/09/04إقليم: تازةالمام البخاريإقليم: تازةبوزملن المركز 122 إلتحاق بالزوجحنان الجناتي 18526L)مزدوجتاهلة )البلدية

باب سوق الشجرة 

المركز

213/02/17إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازة 35 مزدوجمطماطة16387Lحنان الفقير

404/09/19إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 14 مزدوجالكوزات16489Xحنان شبلي

202/09/20إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 17 مزدوجالربع الفوقي16629Zحنان كرميش

113/02/17إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةالجمليلة المركز 37 إلتحاق بالزوجحنان محموح 16534Wمزدوجكلدمان
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613/02/17إقليم: تازةمطماطةإقليم: تازةتيبربارين المركز 45 مزدوجمطماطة16140Tحنان هناد

1013/02/17إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 30 مزدوجبوشفاعة16602Vحورية  أزكاغ

104/09/19إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةبورد المركز 14 مزدوجأيت سغروشن16354Aحياة فوناس

606/09/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 25 مزدوجكلدمان16535Xخالد الحاج

216/09/93إقليم: تازةالسوقإقليم: تازةجبلة المركز 175 أقدمية 16 سنةخديجة أزروال 16101A)مزدوجتازة )البلدية

304/09/19إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 14 مزدوجبني فراسن16639Kخديجة جناتي ادريسي

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 مزدوجاجبابرة15424Pخديجة غورا

المدرسة البتدائية إقليم: تازةتاغلست المركز

الجولن

602/09/16عمالة: فاس 45 جنان الورد 02020Vخربوش بشرى

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي تعاونية السلم المركزإقليم: تازةبوزملن المركز

يعقوب
306/09/01 91 مزدوجسبع رواضي02130Pخطوري يوسف

202/09/20إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 7 مزدوجبني فراسن16639Kخليصة العساوي

407/09/04إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةبوشفاعة المركز 101 إلتحاق بالزوجخمار مريم 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

604/09/18إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةأولد حدو المركز 18 إلتحاق بالزوجدنية اطويش 16568Hمزدوجبني لنث

502/09/20إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 مزدوجبرارحة16483Rدونية كعواس

101/01/17إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 35 مزدوجأولد ازباير16586Cربيعة النوالي

202/09/20إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةتازارين المركز 7 مزدوجبوشفاعة16605Yرجاء خطوري

102/09/20إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةتازارين المركز 8 إلتحاق بالزوجرجاء قطراني 16387Lمزدوجمطماطة

801/01/12إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةبني فراسن المركز 59 مزدوجأولد ازباير27144Dرحمة بشنتي
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216/09/94إقليم: تازةعباس لمساعديإقليم: تازةالسعايدة المركز 189 أقدمية 16 سنةرشيد الحموشي 16105E)مزدوجتازة )البلدية

202/09/20إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 7 مزدوجاترايبة16437Rرشيد بوسمن

باب سوق الشجرة 

المركز

216/10/17إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تازة 32 مزدوجالزراردة16414Rرضوان بوزيد

602/09/20إقليم: تازةالبرارحة المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 7 مزدوجبرارحة16480Mرغيب المكينش

602/09/15إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 46 مزدوجامسيلة16468Zرفتاني حادة

116/09/94عمالة: مكناسعين الجمعةالجنوبيةإقليم: تازةتمورغوت المركز 161 أقدمية 16 سنةزكاوي  رشيد 04056Hمزدوجعين جمعة

504/09/19إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 24 مزدوجأولد امكودو02369Zزينب ابرباش

606/09/17إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: تازةكاوان المركز 19 إلتحاق بالزوجسارة ارشيدي 02275X إيموزار كندر

)البلدية(
مزدوج

706/09/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةم/م بني حازم المركز 28 إلتحاق بالزوجسربوت مونية 16568Hمزدوجبني لنث

104/09/19إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 14 مزدوجاجبارنة16187Uسعاد التشيم

306/09/17إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 28 مزدوجأولد ازباير16590Gسعاد دحمان

104/09/19إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 11 مزدوجمغراوة16363Kسعيد المرابط

216/09/92إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةعين فندل المركز 181 أقدمية 16 سنةسعيد المغفور 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

306/09/17إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةباب جنان المركز 22 إلتحاق بالزوجةسعيد بوحجيرة 16610Dمزدوجغياتة الغربية

116/09/94إقليم: تازةمدرسة الزراردةإقليم: تازةطارق بن زياد 104 مزدوجالزراردة16141Uسعيد بورزيزة

102/09/20إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16630Aسفيان العموري

102/09/20إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةخبابة المركز 7 مزدوجبوشفاعة16605Yسفيان النمر
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إقليم: مولي تعاونية السلم المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز

يعقوب
402/09/20 7 إلتحاق بالزوجسكينة الزيتوني 02130Pمزدوجسبع رواضي

104/09/18إقليم: تازةتغزراتين المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 28 مزدوجاكزناية الجنوبية16179Kسكينة الشرابي

إقليم: مولي بنطلحة المركزإقليم: تازةمريلو المركز

يعقوب
404/09/18 21 مزدوجسبت لوداية02144Eسكينة بوحيلة

204/09/19إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةالجالة المركز 14 مزدوجبوشفاعة16605Yسكينة لعليلي

304/09/19إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 14 مزدوجطايفة16446Aسلمى القلعي

102/09/20إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 7 مزدوجطايفة16446Aسليمة الخنتاش

213/02/17عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تازةواد المالح المركز 35 إلتحاق بالزوجسليمة توركي 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

104/09/12إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 45 مزدوجبوحلو16597Pسمية  الهوز

1002/09/15إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةالمحطة - وادي أمليل - 26 إلتحاق بالزوجسمية قشبول 16524Kمزدوجباب مرزوقة

116/09/94إقليم: تازةالدارسةإقليم: تازةالحد القديم المركز 175 أقدمية 16 سنةسمير الصغير 16115R)مزدوجتازة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: تازةسيدي عبد ا المركز

عبدا الشفشاوني

216/09/97عمالة: فاس 171 أقدمية 16 سنةسميرة أفطيس 01953X)مزدوجسايس )المقاطعة

م/م  القاضي إقليم: تازةفاطمة الفهرية

عياض-المركز

316/09/98إقليم: صفرو 64 مزدوجالعنوصر02295Uسميرة ازروال

606/09/17عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تازةبورد المركز 34 مزدوجمهاية03908Xسميرة السكاف

1002/09/20إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 مزدوجبوشفاعة16605Yسناء أولقايد

304/09/18إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 21 مزدوجغياتة الغربية16624Uسناء اشليف

المدرسة البتدائية إقليم: تازةالنور

عائشة أم المؤمنين

116/09/96عمالة: فاس 134 أقدمية 16 سنةسناء الشرقاوي 01989L فاس المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

1006/09/00إقليم: تازةدوار عيادإقليم: تازةسيدي بوبكر المركز 153 أقدمية 16 سنةسناء الشليح 16117T)مزدوجتازة )البلدية
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106/09/17إقليم: تازةبورد المركزإقليم: تازةباب الرملة المركز 19 مزدوجبورد16143Wسناء المنصوري

102/09/20إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 7 إلتحاق بالزوجسناء بولحية 16391Rمزدوجمطماطة

202/09/20إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16630Aسناء تكفاوي

705/09/18إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةبني ام المركز 21 مزدوجاترايبة16437Rسومية العياطي

702/09/20إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 7 مزدوجبني فراسن16635Fسومية بن صالح

302/09/10إقليم: تازةطارق بن زيادإقليم: تازةعين بومساي المركز 52 إلتحاق بالزوجسيهام بوحجار 16133K)مزدوجتاهلة )البلدية

613/02/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةمريلو المركز 34 مزدوجأولد الشريف16575Rشادية العسري

613/02/17إقليم: تازةالمحطة - وادي أمليل -إقليم: تازةبني لنت المركز 23 إلتحاق بالزوجشادية بنكمرة 16138R)مزدوجواد امليل )البلدية

406/09/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةالجالة المركز 28 إلتحاق بالزوجشرادي سكينة 16568Hمزدوجبني لنث

402/09/14إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 44 مزدوجأولد الشريف16577Tشفيق الوزاني الشاهدي

416/09/99إقليم: تازةالنورإقليم: تازةاجعونة المركز 151 إلتحاق بالزوجشنز بن حمو 16106F)مزدوجتازة )البلدية

601/01/10إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 55 مزدوجمطماطة16387Lصبار فاطمة

102/09/20إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةخبابة المركز 7 مزدوجاجبارنة16187Uصدوق م

1004/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 24 مزدوجالكوزات16493Bصلح الدين المي

306/09/00إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةالحد القديم المركز 161 أقدمية 16 سنةطميس سعيدة 16102B)مزدوجتازة )البلدية

302/09/15إقليم: تازةواد ابروم المركزإقليم: تازةالسعايدة المركز 31 مزدوجبني افتح16418Vعادل العبويي

102/09/20إقليم: تازةتاغلست المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجتيزي وسلي16212Wعادل خواخي
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مدرسة الدار الحمراء إقليم: تازةأهل مولة المركز

الجماعاتية

202/09/20إقليم: صفرو 17 مزدوجدار الحمراء26079Wعايدة البقال

613/02/17إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةسيدي عبد ا المركز 25 إلتحاق بالزوجعباد امل 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

102/09/20إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجبني فراسن16650Xعبد الله بوحيلة

806/09/17إقليم: تازةاللوزإقليم: تازةأندوف المركز 28 مزدوجاكنول )البلدية(16135Mعبد الحفيظ طنفوس

102/09/20إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16343Nعبد الحق التركاوي

906/09/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةتاغلست المركز 28 مزدوجامسيلة16471Cعبد الحليم الدريسي

316/09/93إقليم: تازةخالد بن الوليدإقليم: تازةدوار عياد 114 نعمعبد الرحيم النهيري 16097W)مزدوجتازة )البلدية

202/09/20إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16354Aعبد الغني عرميش

404/09/18إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةالدواور المركز 21 مزدوجمغراوة16363Kعبد ا التاقي

516/09/97إقليم: تازةالنرجسإقليم: تازةبوقلل المركز 157 أقدمية 16 سنةعبد ا الدرازي 16119V)مزدوجتازة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: تازةأولد بنطيطة المركز

نونبر

إقليم: مولي 

يعقوب
504/09/19 24 مزدوجأولد ميمون26284Uعبدالحميد أشكاوا

105/09/07إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةواد لحمر المركز 55 مزدوجباب بودير16507Sعبدربه لحسن

102/09/20إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16354Aعبروق زروال

306/09/17إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 29 مزدوجبني فراسن16640Lعبيد سكينة

504/09/19إقليم: تازةواد ابروم المركزإقليم: تازةأندوف المركز 11 مزدوجبني افتح16418Vعثمان المشمور

202/09/20إقليم: تازةجامع السوق المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجتازارين16380Dعز الدين  ادهمي

204/09/19إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تازةتازارين المركز 14 مزدوجاغزران02399Gعز الدين حميد
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504/09/02عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: تازةأهل بودريس المركز 96 عين كرمة-واد 04047Yعزيز أغلياص

الرمان
مزدوج

401/01/17إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةبوحلو المركز 31 مزدوجغياتة الغربية16613Gعزيز بوعبيد

116/09/96إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةوادالجمعة المركز 173 أقدمية 16 سنةعزيز ورداني 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

305/09/11إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 56 مزدوجغياتة الغربية16615Jعصام التوزاني

102/09/15إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةالترايبة المركز 16 نعمعصام بونيف 16427Eمزدوجبني افتح

116/09/92إقليم: تازةالمسعوديةإقليم: تازةالتعاونية المركز 175 أقدمية 16 سنةعلل المهدي 16112M)مزدوجتازة )البلدية

206/09/17إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: تازةالميزاب المركز 22 نعمعماد قرقاب 16431Jمزدوجاترايبة

202/09/10إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةابن رشد 62 مزدوجغياتة الغربية16610Dعمر البيض

116/09/96إقليم: تازةمدرسة الزراردةإقليم: تازةطارق بن زياد 100 مزدوجالزراردة16141Uعمرو ازوان

807/09/05إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةبني ام المركز 105 أقدمية 12 سنةعواطف   حادي 16610Dمزدوجغياتة الغربية

604/09/19إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةالجالة المركز 24 مزدوجبوشفاعة16605Yعواطف دهشور

المدرسة البتدائية العهد إقليم: تازةباب السهام المركز

الجديد

104/09/02عمالة: فاس 133 إلتحاق بالزوجغزلن   بوكريني 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

1004/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 24 مزدوجالكوزات16493Bغزلن العيز

702/09/20إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 مزدوجبني فراسن16650Xغزلن بولحية

314/02/17إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةالعثامنة المركز 20 إلتحاق بالزوجةفؤاد الطاهري 16577Tمزدوجأولد الشريف

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  أولد سلطانإقليم: تازةالماعلي المركز 7 مزدوجعين لكداح15899Fفؤاد عنوس

613/02/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 45 مزدوجأولد الشريف16575Rفاتيحة  أمهاني
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309/12/11إقليم: تازةالمام البخاريإقليم: تازةعين فندل المركز 54 إلتحاق بالزوجفاطمة الخمسي 18526L)مزدوجتاهلة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: تازةعين سعيد المركز

القدس

104/09/19عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء  بويا الغالي 18444X جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

606/09/17إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 28 مزدوجالربع الفوقي16630Aفاطمة الزهراء ابشي

604/09/19إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 14 مزدوجأيت سغروشن16343Nفاطمة الزهراء اشملل

205/09/03إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةمريلو المركز 105 فاطمة الزهراء الدريسي 

الملولي
إلتحاق بالزوج 16533Vمزدوجكلدمان

106/09/17إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: تازةالعزيب المركز 38 مزدوجلقصير04186Zفاطمة الزهراء العلم

404/09/19إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 14 مزدوجاجبارنة16187Uفاطمة الزهراء بن عبد الصماد

102/09/20إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مزياني 16476Hمزدوجامسيلة

116/09/85إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةاللوز 176 أقدمية 16 سنةفاطمة المودن 16108H)مزدوجتازة )البلدية

202/09/16إقليم: تازةجبلة المركزإقليم: تازةبوشفاعة المركز 31 إلتحاق بالزوجفاطمة الناصري 16539Bمزدوجكلدمان

101/01/12إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تازةمطماطة 49 مزدوجرباط الخير )البلدية(18425Bفاطمة امقران

1013/02/17إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 35 مزدوجبني افتح16427Eفاطمة بوروسية

304/09/19إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تازةبورد المركز 14 مزدوجبني فراسن16639Kفاطمة تابتي

404/09/19إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 14 مزدوجأيت سغروشن16354Aفاطمة حقوم

903/09/13إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةبوشفاعة المركز 26 إلتحاق بالزوجفاطمة سعيدي 16568Hمزدوجبني لنث

302/09/20إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 7 مزدوجبني فراسن16639Kفاطمة موسى

906/09/17إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 22 مزدوجغياتة الغربية16613Gفاطيمة الحرش

353



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةالشهداء المركز 28 إلتحاق بالزوجفدوى هنيد 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

404/09/18إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 26 مزدوجغياتة الغربية16613Gفريد لشقر

204/09/19إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 24 مزدوجغياتة الغربية16613Gفلن بوشرى

102/09/20إقليم: تازةواد المالح المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 17 مزدوجالزراردة16410Lفليو  نزهة

406/09/17إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 28 مزدوجبوشفاعة16602Vفوزية العساوي

102/09/20إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16354Aقاوقاو فاطمة

506/09/00إقليم: تازةالخوارزميإقليم: تازةالركبة المركز 161 أقدمية 16 سنةققوش مينة 26560U)مزدوجتازة )البلدية

506/09/01عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: تازةبني لنت المركز 120 إلتحاق بالزوجقميش سناء 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

302/09/20إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 مزدوجالكوزات16493Bكريمة بروحي

104/09/02إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةبني خلد المركز 149 أقدمية 16 سنةكعوا صباح 18523H)مزدوجتازة )البلدية

1102/09/20عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: تازةإنحناحن المركز 17 مزدوجشرقاوة03873Jكلثوم الهادفي

706/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 22 مزدوجبوحلو16601Uكمال بوعودة

602/09/20إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 7 مزدوجبني افتح16422Zكوثر زريول

سيدي علي بورقبة 

المركز

206/09/17إقليم: تازةبوقلل المركزإقليم: تازة 31 إلتحاق بالزوجلبنة الصداف 16555Uمزدوجمكناسة الشرقية

304/09/18إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 25 مزدوجامسيلة16468Zلشقر مونية

304/09/18إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 18 مزدوجبوشفاعة16606Zلصفر  عزالدين

104/09/12إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تازةواد لحمر المركز 58 مزدوجرباط الخير )البلدية(18425Bلطيفة بوستة
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116/09/98إقليم: تازةالخوارزميإقليم: تازةكلدمان المركز 159 أقدمية 16 سنةلطيفة حمدوشي 26560U)مزدوجتازة )البلدية

1002/09/20إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةالدواور المركز 10 إلتحاق بالزوجلطيفة زتونة 27144Dمزدوجأولد ازباير

116/09/97إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةبني لنت المركز 165 أقدمية 16 سنةلقرع عبداللطيف 16102B)مزدوجتازة )البلدية

104/09/19عمالة: مكناسبني مرعازإقليم: تازةالسنابل المركز 24 مزدوجوليلي03848Gلمزوري خليد

704/09/19إقليم: تازةبوقلل المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 14 إلتحاق بالزوجليلى الكرمي 16555Uمزدوجمكناسة الشرقية

706/09/01إقليم: تازةعبد ا كنونإقليم: تازةالتعاونية المركز 159 أقدمية 16 سنةماجدلين سنون 16116S)مزدوجتازة )البلدية

202/09/20إقليم: تازةتايناست المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 مزدوجتيناست16496Eمجدولين عمران

406/09/01إقليم: تازةطارق بن زيادإقليم: تازةوادالجمعة المركز 135 إلتحاق بالزوجمجيدة الحجوجي 16133K)مزدوجتاهلة )البلدية

المدرسة البتدائية ضيعة إقليم: تازةلملعب المركز

بن عبدا

116/09/96عمالة: فاس 126 إلتحاق بالزوجةمحسن أقطبوز 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/12إقليم: تازةمدرسة الزراردةإقليم: تازةبوزملن المركز 54 مزدوجالزراردة16141Uمحسن أمعي

1002/09/14إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةأهل بودريس المركز 32 إلتحاق بالزوجةم البريكسي 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

باب سوق الشجرة 

المركز

عمالة مقاطعات سكينة بنت الحسينإقليم: تازة

الدار البيضاء أنفا
202/09/16 29 المعاريف 01443Tم التالسي

)المقاطعة(
مزدوج

1002/09/20إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16629Zم الدحماني

102/09/20إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةخبابة المركز 7 مزدوجاجبارنة16187Uم الرشم

116/09/98إقليم: تازةدوار عيادإقليم: تازةخالد بن الوليد 92 نعمم الضباب 16117T)مزدوجتازة )البلدية

306/09/17إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 38 مزدوجبني فراسن16640Lم العصيوي

113/02/17إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 15 إلتحاق بالزوجةم الكدار 16640Lمزدوجبني فراسن
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عمالة: وجدة - م. ابن بطوطةإقليم: تازةالمنظر الجميل

أنكاد
321/09/83 156 أقدمية 16 سنةم المسعودي 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

103/09/13إقليم: تازةالمحطة - وادي أمليل -إقليم: تازةأهل بودريس المركز 29 إلتحاق بالزوجةم برعيش 16138R)مزدوجواد امليل )البلدية

106/09/17إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 38 مزدوجأولد الشريف16577Tم بلعربي

216/09/96إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةسيدي عبد ا المركز 161 أقدمية 16 سنةم بودراع 16102B)مزدوجتازة )البلدية

102/09/20إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16354Aم بويزرو

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  أولد سلطانإقليم: تازةتازارين المركز 17 مزدوجعين لكداح15899Fم حجلي

216/09/96إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: تازةبني وجان المركز 100 مزدوجمكرن10948Zم فنكور

116/09/98إقليم: تازةدوار عيادإقليم: تازةالسبت القديم المركز 169 أقدمية 16 سنةم لعرج 16117T)مزدوجتازة )البلدية

116/09/94إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةالنفق المركز 185 أقدمية 16 سنةم لقرع 16100Z)مزدوجتازة )البلدية

116/09/95إقليم: تازةبني مرينإقليم: تازةدوار الجديد 42 نعمم محيمدات 16107G)مزدوجتازة )البلدية

107/09/04عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: تازةتازارين المركز 123 أقدمية 12 سنةم مربوح 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة الجاحظ البتدائيةإقليم: تازةالعمال المركز

أصيل
916/09/95 113 الشرف  مغوغة 23227Wم منصوري

)المقاطعة(
مزدوج

306/09/17إقليم: تازةلخزانة المركزإقليم: تازةوادالجمعة المركز 32 مزدوجأيت سغروشن16360Gمراح سعيدة

116/09/95عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 181 أقدمية 16 سنةمريم الصغيوري الدريسي 26764R)مزدوجمكناس )البلدية

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: تازةمدرسة وادي أمليل

سليمان
204/09/12 39 إلتحاق بالزوجمريم كوداد 27102H سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16343Nمستور حنان

216/09/95إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 161 أقدمية 16 سنةمصطفى العلمي 16108H)مزدوجتازة )البلدية
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102/09/20إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16354Aمصطفى النظيفي

416/09/96إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةبني مكارة المركز 175 أقدمية 16 سنةمصطفى بلحاج 16102B)مزدوجتازة )البلدية

103/09/13إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تازةمدرسة الزراردة 34 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rمصطفى زرعي

216/09/95عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: تازةالسعايدة المركز 81 إلتحاق بالزوجةمصطفى زما 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات ابن تومرتإقليم: تازةبوقلل المركز

 - تمارة
505/09/02 60 مزدوجتمارة )البلدية(27217Hمقطيط أسماء

304/09/19إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 24 مزدوجأولد امكودو02369Zمقويم حكيمة

104/09/19إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةتازارين المركز 11 مزدوجأيت سغروشن16343Nملل عبد الرحيم

302/09/09إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 85 مزدوجغياتة الغربية16610Dمليكة قديدر

605/09/11إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تازةبني لنت المركز 7 إلتحاق بالزوجمنا ل حدين 16560Zمزدوجمكناسة الشرقية

405/09/03عمالة: مكناسالتنميةإقليم: تازةالعثامنة المركز 95 مزدوجويسلن )البلدية(24762Pمنصور لمياء

106/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 28 مزدوجبوحلو16601Uمنى خونة

المدرسة البتدائية إقليم: تازةالمنظر الجميل

الجديدة

416/09/96عمالة: فاس 144 أقدمية 16 سنةمنيا اختار 01952W)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/18إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 15 إلتحاق بالزوجمنية اقجوع 16507Sمزدوجباب بودير

206/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 28 مزدوجأولد الشريف16575Rمنير لوكيلي

209/12/11إقليم: تازةجبلة المركزإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 54 إلتحاق بالزوجمهدية لحلو 16539Bمزدوجكلدمان

704/09/19إقليم: صفرومدرسة خالد بن الوليدإقليم: تازةالركبة المركز 14 إلتحاق بالزوجميمونة غزار 02280C)مزدوجالمنزل )البلدية

102/09/20إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تازةبورد المركز 17 مزدوجبني فراسن16635Fمينة اليخلفي

357



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/20إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: تازةتازارين المركز 7 إلتحاق بالزوجنادية ادراس 02276Y إيموزار كندر

)البلدية(
مزدوج

1004/09/18إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةالدواور المركز 21 مزدوجأيت سغروشن16354Aنادية الشرواق

702/09/20إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 مزدوجاترايبة16440Uنادية الشلخة

202/09/20إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16630Aنادية لكحل

102/09/20إقليم: تازةإيار أحدود المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 مزدوجأجدير16160Pنبيل كوكوح

102/09/20إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 7 مزدوجبوشفاعة16605Yنجوى الجديد

102/09/20إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 مزدوجبني افتح16422Zنجوى الصبار

602/09/20إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 17 مزدوجدار الحمراء02384Rندى أعنان

706/09/17إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 20 مزدوجبوشفاعة16602Vنزهة بعزيز

602/09/20إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 إلتحاق بالزوجنزهة بوعربي 16577Tمزدوجأولد الشريف

104/09/19إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 24 مزدوجبوشفاعة16602Vنسرين عمير

402/09/20إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16630Aنصيرة كسو

804/09/12إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 40 إلتحاق بالزوجنصيري لبنى 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

302/09/15إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 36 مزدوجبوشفاعة16602Vنوال اكريد

416/09/97إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةتفازة المركز 159 أقدمية 16 سنةنوال فارس 16120W)مزدوجتازة )البلدية

106/09/17عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: تازةأندوف المركز 28 إلتحاق بالزوجنورة الكعماز 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

سيدي أحمد زروق إقليم: تازةبورد المركز

المركز

906/09/17إقليم: تازة 28 مزدوجطايفة16442Wهايب نسرين
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104/09/12إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةالتوفيق المركز 53 إلتحاق بالزوجهجر  خالفي 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

202/09/15إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةواد المالح المركز 29 إلتحاق بالزوجهدى الحسناوي 16535Xمزدوجكلدمان

1004/09/19عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: تازةالجوزات المركز 24 مزدوجنزالة بني عمار03879Rهدى الدخيسي

904/09/18إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تازةعين سعيد المركز 31 مزدوجبطيط04171Hهدى فارس

102/09/20عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 17 سيدي عبد ا 03860Vهشام شدادو

الخياط
مزدوج

216/09/99إقليم: تازةرأس الماءإقليم: تازةكلدمان المركز 159 أقدمية 16 سنةهناء مرزوق 16094T)مزدوجتازة )البلدية

عمر بن عبد العزيز إقليم: تازةحي المسيرة

مرجان

106/09/01عمالة: مكناس 28 نعمهند الحفيان 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

302/09/20إقليم: تازةالخروبة المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 مزدوجاترايبة16432Kهيثم لمرق

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  أولد صالحإقليم: تازةالجالة المركز 7 سيدي يحيى بني 15603Jوسيمة عبيد

زروال
مزدوج

402/09/10إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: تازةبني لنت المركز 14 إلتحاق بالزوجوفاء  اندور 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

404/09/19إقليم: تازةباب بودير المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 10 مزدوجباب بودير16511Wوفاء الغرارة

402/09/20إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةتازارين المركز 17 مزدوجبني افتح16422Zياسر بودرع

202/09/20إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 7 مزدوجبني افتح16422Zياسين بخريص

304/09/18إقليم: تازةلخزانة المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 25 مزدوجأيت سغروشن16360Gياسين بوعملت

106/09/17إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 29 إلتحاق بالزوجيامنة اوشن 16516Bمزدوجباب مرزوقة

106/09/17إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةبورد المركز 38 مزدوجأولد ازباير16586Cيزوغ م

المهدي بن تومرت إقليم: تازةأهل بودريس المركز

المركز

404/09/19إقليم: تازة 24 مزدوجالصميعة16401Bيسرا برغازي
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104/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةبورد المركز 14 مزدوجالكوزات16493Bيوسف الطاهري

1004/09/19إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 14 مزدوجالربع الفوقي16629Zيوسف جبار

116/09/93إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةالنفق المركز 199 أقدمية 16 سنةيوسف جللي 16100Z)مزدوجتازة )البلدية

116/09/95إقليم: تازةالمحطة - تازة -إقليم: تازةواد ابروم المركز 187 أقدمية 16 سنةيوسف دكداك 16110K)مزدوجتازة )البلدية

إقليم: مولي اولد بوزيان المركزإقليم: تازةالعزيب المركز

يعقوب
302/09/20 7 مزدوجأولد ميمون02211Cيونس الزمي الحسني

مدرسة المسيرة إقليم: تازةالشهداء المركز

الخضراء

804/09/19إقليم: صفرو 14 المازيغيةرباط الخير )البلدية(02284Gأغزاز حسن

المدرسة البتدائية خالد إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز

بن الوليد

104/09/02عمالة: فاس 68 المرينيين 02091X                بعيد زكرياء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوببياضة المركز

عبده

401/01/12عمالة: فاس 45 جنان الورد 02018T            حورية بوعزة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز

بن عبد الكريم الخطابي

707/09/05عمالة: فاس 57 جنان الورد 02021W امحيوح اسماء

)المقاطعة(
مزدوج

سيدي احمد البرنوصي إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز

المركز

إقليم: مولي 

يعقوب
505/09/05 47 مزدوجعين بوعلي02233B تويتي م

المدرسة البتدائية العهد إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركز

الجديد

216/09/85عمالة: فاس 139 أقدمية 16 سنةأحمد التروكي 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز

حليمة السعدية

516/09/99عمالة: فاس 66 فاس المدينة 02001Zأحمد اليعقوبي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز

العزيز بنشقرون

316/09/89عمالة: فاس 171 أقدمية 16 سنةأحمد لحمام 01933A)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء

السندس

116/09/91عمالة: فاس 159 أقدمية 16 سنةأحمد مشدود 02127L المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز

زرياب

116/09/80عمالة: فاس 175 أقدمية 16 سنةإدريس المنغودي 26563X المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز

ادريس

1016/09/99عمالة: فاس 31 إلتحاق بالزوجأسغو خديجة 02094A المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: مولي مدرسة الجاحظإقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركز

يعقوب
204/09/18 16 إلتحاق بالزوجةأشرف الراشدي 25562Jمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاح

ا الشفشاوني

106/09/00عمالة: فاس 165 أقدمية 16 سنةإكرام يسير 02087T المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ضيعة إقليم: مولي يعقوباولد بوصالح المركز

بن عبدا

116/09/02عمالة: فاس 61 إلتحاق بالزوجأمزيان هاجر 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: مولي اولد المنصوري المركزإقليم: مولي يعقوباولد بهيش

يعقوب
1004/09/12 30 مزدوجعين بوعلي02228Wابتسام المجيد

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز

ا بن الزبير

502/09/10عمالة: فاس 7 إلتحاق بالزوجاحلم فلحي 02076F المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

المدرسة البتدائية المام إقليم: مولي يعقوب

الغزالي 1

216/09/96عمالة: فاس 60 المرينيين 18503Lادريس الحازم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز

ا الشفشاوني

116/09/93عمالة: فاس 157 أقدمية 16 سنةادريس عمري 02087T المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية حي إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون

الشهداء

1116/09/92عمالة: فاس 78 فاس المدينة 02010Jادريس فحول

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

ابراهيم الروداني

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوب

الشهيد م بن احمد 

605/09/08عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجةالراري يونس 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركز

الحسن اليوسي

616/09/97عمالة: فاس 68 جنان الورد 02022Xالدريسي البوزيدي حنان

)المقاطعة(
مزدوج

802/09/15إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 42 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kالحاج مسعودي

1106/09/17عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 28 مزدوجشرقاوة03873Jالحسين الكرطاوي

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاح

القاضي عياض

116/09/93عمالة: فاس 163 أقدمية 16 سنةالحسين سيلمي 01951V)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: مولي اولد المنصوري المركزإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز

يعقوب
906/09/17 28 مزدوجعين بوعلي02228Wالركراكي دكداك

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب

المخازن

404/09/02عمالة: فاس 62 جنان الورد 02011Kالزهرة لكزيزير

)المقاطعة(
مزدوج

116/02/17عمالة: مكناسابو العلء المعريإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 35 إلتحاق بالزوجالصنهاجي خديجة 03988J)مزدوجمكناس )البلدية
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المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

إقليم: مولي اولد اهلل المركزإقليم: مولي يعقوب

يعقوب
104/09/12 25 إلتحاق بالزوجةالطاهـري هـشام 02121Eمزدوجسبع رواضي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز

ا بن الزبير

204/09/18عمالة: فاس 16 إلتحاق بالزوجالقموري العلمي نورا 02076F المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز

سجلماسة

705/09/03عمالة: فاس 61 المرينيين 02095Bالمبشور لبنى

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي مدرسة مولي يعقوبإقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركز

يعقوب
306/09/00 49 مولي يعقوب 02115Yالمخفي كنزة

)البلدية(
مزدوج

513/02/17عمالة: فاسم الحلويإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 22 إلتحاق بالزوجالمرابح لبنى 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز

الجولن

713/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 02020Vالمنصوري سميحة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي مدرسة راس الماءإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز

يعقوب
104/09/18 17 إلتحاق بالزوجالهوشي صفاء 02163Aمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز

عابد الجابري

202/09/16عمالة: فاس 21 إلتحاق بالزوجالوليدي المرزن سميرة 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي مدرسة مولي يعقوبإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز

يعقوب
103/09/13 53 مولي يعقوب 02115Yاليزيد الغنضور

)البلدية(
مزدوج

إقليم: مولي عين قنصرة المركزإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز

يعقوب
616/02/17 45 مزدوجعين قنصرة02032Hامغيوز خديجة

إقليم: مولي مدرسة النجاحإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز

يعقوب
229/03/17 45 مزدوجعين قنصرة25979Mامينة كانون

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز

بطوطة

106/09/17عمالة: فاس 13 إلتحاق بالزوجةايوب اهريوش 02113W)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية اولد إقليم: مولي يعقوبطلحة المركز

الطيب السفلى

504/09/12عمالة: فاس 38 إلتحاق بالزوجبشرى اعميمر 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية بلل إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز

ابن رباح

716/09/97عمالة: فاس 115 المرينيين 02077Gبشرى زماط

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مولي يعقوب

ا بن الزبير

1006/09/00عمالة: فاس 123 أقدمية 12 سنةبشرى غرودي 02076F المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبلكرم المركز

سيبويه

1004/09/12عمالة: فاس 59 جنان الورد 02030Fبشرى غماري

)المقاطعة(
مزدوج
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707/09/04عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: مولي يعقوبازناتة المركز 43 إلتحاق بالزوجبن ابراهيم اسماء 01963Hمزدوجأولد الطيب

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوب

السمو

107/09/04عمالة: فاس 46 إلتحاق بالزوجةبنسماعيل كريم 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

18المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز

نونبر

207/09/04عمالة: فاس 59 المرينيين 19722Lبنموسى عادل

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالضويات المركز

السمو

102/09/10عمالة: فاس 45 إلتحاق بالزوجبوشرى الصنيهجي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

المدرسة البتدائية أناس إقليم: مولي يعقوب

بن مالك

116/09/98عمالة: فاس 68 جنان الورد 02029Eبوعزيز م

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي تعاونية السلم المركزإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز

يعقوب
113/02/17 35 إلتحاق بالزوجثرية البادسي 02130Pمزدوجسبع رواضي

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز

شوقي

1113/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 02028Dجبران صفاء

)المقاطعة(
مزدوج

عبد الكريم الخطابي 

المركز

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوب

البحتري 1

106/09/00عمالة: فاس 45 إلتحاق بالزوجةجواد كاسم 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

102/09/16إقليم: القنيطرةابراهيم الرودانيإقليم: مولي يعقوبازناتة المركز 21 إلتحاق بالزوججيهان انحرو 20999Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوب

الفرابي

604/09/18عمالة: فاس 12 إلتحاق بالزوجحبيبة  اقبيقب 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي الضويات المركزإقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء

يعقوب
106/09/00 84 إلتحاق بالزوجحسناء ؤقرزاز 02123Gمزدوجسبع رواضي

إقليم: مولي العجاجرة المركزإقليم: مولي يعقوببياضة المركز

يعقوب
916/02/17 35 مزدوجلعجاجرة02176Pحسنى مساسي

المدرسة البتدائية أبناء إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز

الجيش

201/01/10عمالة: فاس 56 إلتحاق بالزوجةحلمي حسن 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية خالد إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

بن الوليد

902/09/09عمالة: فاس 66 المرينيين 02091Xحليمة منصوري

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي مدرسة اولد امإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز

يعقوب
606/09/17 18 إلتحاق بالزوجحنان خلفاوي 02171Jمزدوجعين الشقف

إقليم: مولي مدرسة النجاحإقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركز

يعقوب
916/09/99 66 مزدوجعين قنصرة25979Mخالد الحسوني

802/09/16إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 40 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kخديجة الناني
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506/09/17عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 19 إلتحاق بالزوجخديجة الوضار 01963Hمزدوجأولد الطيب

504/09/18عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 11 إلتحاق بالزوجخديجة مساعد 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد بهيش

شمس الدين المقدسي

504/09/12عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجخريبو فاطمة الزهراء 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركز

الفرابي

704/09/02عمالة: فاس 51 إلتحاق بالزوجةخليد عمراوي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي مدرسة الجاحظإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز

يعقوب
204/09/18 17 إلتحاق بالزوجدعاء شكري 25562Jمزدوجعين الشقف

113/02/17عمالة: مكناسالنزالةإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 30 مزدوجنزالة بني عمار03881Tربيعة الطارقي

عمالة مقاطعة المنظر العامإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز

عين الشق
102/09/09 39 إلتحاق بالزوجرجاء ركيعي 18130F عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز

القادسية

113/02/17عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجرجاء نشيط 26810R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز

الشهيد م بن احمد 

705/09/11عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجرحماني فاطمة الزهراء 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

بكر الصديق

402/09/14عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجرشيدة ابن فارس 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

المدرسة البتدائية جمال إقليم: مولي يعقوب

الدين الفغاني

205/09/03عمالة: فاس 57 إلتحاق بالزوجرشيدة الشرواني 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز

الفرابي

502/09/16عمالة: فاس 20 إلتحاق بالزوجةرضا فحصي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي مدرسة النجاحإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز

يعقوب
104/09/19 9 إلتحاق بالزوجةرفيق الغمري 25979Mمزدوجعين قنصرة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاح

زرياب

106/09/00عمالة: فاس 165 أقدمية 16 سنةرقية يعقوبي 26563X المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/12عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الوئامإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 22 إلتحاق بالزوجةزكرياء الحملوي 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب

الشهيد م بن احمد 

202/09/15عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجزكية  الدريسي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية إقليم: مولي يعقوبمدرسة اولد ام

اولد الطيب

206/09/00عمالة: فاس 111 إلتحاق بالزوجزهرة علمي 26171Wمزدوجأولد الطيب

364



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عمر إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز

بن الخطاب

202/09/20عمالة: فاس 7 إلتحاق بالزوجزينب المراكشي 19539M جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

م/م أيت علي إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز

وبوبكر-المركز

1016/09/02إقليم: صفرو 68 مزدوجعين الشكاك02420Eزينب المسكيني

إقليم: مولي الحجرة الشريفة المركزإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز

يعقوب
404/09/19 19 مزدوجسيدي داود02196Lسارة العثماني

إقليم: مولي مدرسة النجاحإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز

يعقوب
104/09/18 17 إلتحاق بالزوجسارة المطيع 25979Mمزدوجعين قنصرة

المدرسة البتدائية ابي إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز

شعيب الدكالي

704/09/19عمالة: فاس 10 إلتحاق بالزوجسعاد قاسمي علوي 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

مدرسة الفريحيين إقليم: مولي يعقوبكبكب المركز

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
1016/09/98 68 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hسعيد آيت زيد

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز

الطيب لعلج

116/09/94عمالة: فاس 155 أقدمية 16 سنةسعيد قروعي 02086S المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

1131/03/17عمالة: مكناسبني معدانإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 20 مزدوجشرقاوة03868Dسعيد لفقيير

إقليم: مولي عين بوعلي المركزإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز

يعقوب
116/09/99 58 مزدوجعين بوعلي02227Vسعيدة الخويل

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز

الخليل بن أحمد 

106/09/17عمالة: فاس 13 إلتحاق بالزوجسعيدة حراشي 01940H المشور فاس الجديد

)البلدية(
مزدوج

م/م أيت عيسى إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز

ولحسن-المركز

107/09/05إقليم: صفرو 47 مزدوجالعنوصر02298Xسلسي عادل

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

المدرسة البتدائية المام إقليم: مولي يعقوب

الغزالي 1

701/01/10عمالة: فاس 53 المرينيين 18503Lسلموني زرهوني نجاح

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/19عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 16 إلتحاق بالزوجسليمة مجدوبي 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز

الغزاوي

305/09/08عمالة: فاس 46 جنان الورد 20556Tسميحة كمو

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

ا بن الزبير

916/09/02عمالة: فاس 55 إلتحاق بالزوجسميرة العدولي 02076F المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز

مولي علي الشريف

905/09/11عمالة: فاس 45 جنان الورد 02016Rسناء الضادي

)المقاطعة(
مزدوج
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إقليم: مولي مكس المركزإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز

يعقوب
106/09/17 28 مزدوجميكس02135Vسناء الجوهري

إقليم: مولي مدرسة راس الماءإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز

يعقوب
206/09/17 13 إلتحاق بالزوجسناء طريبق 02163Aمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز

عبده

109/12/11عمالة: فاس 45 جنان الورد 02018Tسنداني فدوى

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز

ابن أبي طالب

607/09/04عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجسهام ابن كيران 25066V)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

سينا

502/09/14عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجةطنكول رشيد 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

102/09/20عمالة: فاسم الحلويإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 8 إلتحاق بالزوجعائشة الزمراني 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

مدرسة صلح الدين 

اليوبي

المدرسة البتدائية ام إقليم: مولي يعقوب

بوسعيد التلمساني

416/09/97عمالة: فاس 63 إلتحاق بالزوجةعادل الحمدوشي 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبكبكب المركز

السمو

1006/09/00عمالة: فاس 51 إلتحاق بالزوجةعادل الخطاب 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز

الحسن اليوسي

1006/09/01عمالة: فاس 63 جنان الورد 02022Xعادل مومن

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبازناتة المركز

بطوطة

102/09/10عمالة: فاس 40 إلتحاق بالزوجةعبد الله الطيبي 02113W)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز

المخازن

416/09/94عمالة: فاس 137 أقدمية 12 سنةعبد الله الكنوني 02011K جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية جمال إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز

الدين الفغاني

116/09/91عمالة: فاس 163 أقدمية 16 سنةعبد الرحمان بكور 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي بنطلحة المركزإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز

يعقوب
1004/09/18 11 مزدوجسبت لوداية02144Eعبد الرحيم بوزارا

المدرسة اللبتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبالدعابزة

باديس

601/01/06عمالة: فاس 68 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم حوضي 02083N المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوببياضة المركز

الزرقطوني

216/09/94عمالة: فاس 163 أقدمية 16 سنةعبد العزيز محب 01931Y)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية بلل إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

ابن رباح

116/09/99عمالة: فاس 68 المرينيين 02077Gعبدالله شاوي

)المقاطعة(
مزدوج
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ترتيب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركز

الحسن اليوسي

116/09/95عمالة: فاس 54 جنان الورد 02022Xعبدالفتاح   الهروس

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركز

بوجمعة عميرش

704/09/02عمالة: فاس 63 المرينيين 02093Zعدلة بوجملة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز

السمو

313/02/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجعزيزة الزرق 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

701/01/12عمالة: مكناسأحدإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 31 مولي ادريس 03823Eعزيزة اليازغي

زرهون )البلدية(
مزدوج

705/09/08عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 51 جنان الورد 24318Gعزيزة علوي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز

نونبر

إقليم: مولي 

يعقوب
102/09/15 24 مزدوجأولد ميمون26284Uعصام الحدوشي

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبكبكب المركز

السمو

216/09/95عمالة: فاس 40 إلتحاق بالزوجةعلي سحساح 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي مدرسة مولي يعقوبإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز

يعقوب
605/09/07 53 مولي يعقوب 02115Yعماد حداش

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية إمام إقليم: مولي يعقوبالدعابزة

مسلم

201/01/06عمالة: فاس 106 أقدمية 16 سنةعمر الغريب 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز

السمو

105/09/08عمالة: فاس 68 إلتحاق بالزوجعواطف لعمش 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي تعاونية السلم المركزإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز

يعقوب
704/09/18 17 إلتحاق بالزوجغزلن خشان 02130Pمزدوجسبع رواضي

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

بن الراضي السلوي

306/09/00عمالة: فاس 64 المرينيين 02092Yغلوس هند

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائيةى إقليم: مولي يعقوباللبابدة المركز

موحى أوحمو الزياني

116/09/99عمالة: فاس 56 نعمإلتحاق بالزوجفاطمة أبو يعقوب 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  أوزايإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 16 إلتحاق بالزوجفاطمة الراي 15754Yمزدوجتمضيت

المدرسة البتدائية حي إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز

الشهداء

406/09/06عمالة: فاس 55 فاس المدينة 02010Jفاطمة الزهراء اليرتاوي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب

شوقي

304/09/02عمالة: فاس 64 جنان الورد 02028Dفاطمة الزهراء صوصي علوي

)المقاطعة(
مزدوج
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الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود

سينا

202/09/16عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عثماني 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي وادي النجاة المركزإقليم: مولي يعقوبازناتة المركز

يعقوب
204/09/19 11 إلتحاق بالزوجفاطمة الصافي 02173Lمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

سجلماسة

106/09/17عمالة: فاس 13 إلتحاق بالزوجفاطمة النصيري 02095B المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشت

السلم

616/09/91عمالة: فاس 58 إلتحاق بالزوجفاطمة علمي 18535W)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز

بكر بن عمر اللمتوني

114/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 21176Sفتح ا وفاء

)المقاطعة(
مزدوج

316/09/95عمالة: فاسالمدرسة البتدائية شالةإقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب 149 أقدمية 16 سنةفتيحة غرداش 02075E المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية بلل إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز

ابن رباح

504/09/18عمالة: فاس 17 إلتحاق بالزوجفراح سرحان 02077G المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

402/09/15عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 16 إلتحاق بالزوجفويتح كريمة 01963Hمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية حي إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

الشهداء

805/09/03عمالة: فاس 56 فاس المدينة 02010Jفيروز براهمي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

عبده

1007/09/05عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجةفيصل عالم 02018T جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبي إقليم: مولي يعقوبكبكب المركز

بكر الصديق

906/09/00عمالة: فاس 59 جنان الورد 02015Pكريم   وكيلي إدريسي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب

عوينت الحجاج التانية

416/09/98عمالة: فاس 106 أقدمية 16 سنةكريمة بنموسى 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية حمزة إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز

بن عبد المطلب

116/09/95عمالة: فاس 89 إلتحاق بالزوجكريمة رمضاني 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي كبكب المركزإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز

يعقوب
104/09/12 37 مزدوجعين بوعلي02236Eكوثر  العطاري

عبد الكريم الخطابي 

المركز

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوب

الرومي

316/09/98عمالة: فاس 68 جنان الورد 25062Rلحسن  شكير

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: مولي اولد العلم المركزإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز

يعقوب
104/09/18 16 إلتحاق بالزوجلمياء الجناتي 02191Fمزدوجلعجاجرة
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الصلية
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204/09/19عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 16 إلتحاق بالزوجلوبنى لصفر 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز

سخينات

904/09/19عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجليلى الرافعي 02045Xمزدوجسيدي حرازم

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز

الغزاوي

204/09/12عمالة: فاس 58 جنان الورد 20556Tليلى العزوزي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز

بوجمعة عميرش

112/09/01عمالة: فاس 58 المرينيين 02093Zليلى وزاني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ

اولد الطيب

216/09/99عمالة: فاس 104 إلتحاق بالزوجمجدة الغوات 26171Wمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية عين إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب

هارون

916/09/94عمالة: فاس 37 إلتحاق بالزوجةمحسين خير ا 02079J المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ضيعة إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليد

بن عبدا

416/09/96عمالة: فاس 92 نعمم الشياظمي 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

مؤسسة م الخامس إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون

لنقاد الضرير

404/09/02عمالة: فاس 46 إلتحاق بالزوجةم ايت بل 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاح

الوحدة

106/09/01عمالة: فاس 157 أقدمية 16 سنةم بلعزي 23596X)مزدوجسايس )المقاطعة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م حسان بن تابتإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 23 مزدوجتمضيت15763Hم بوبنة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز

الياسمين

117/09/84عمالة: فاس 175 أقدمية 16 سنةم بوشهر 19183A)مزدوجأكدال )المقاطعة

1204/09/19عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركز 14 سيدي عبد ا 03864Zم بولبوط

الخياط
مزدوج

المدرسة البتدائية العهد إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز

الجديد

116/09/91عمالة: فاس 169 حمد حميدوش أقدمية 16 سنةمو 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاح

بن عسكر

116/09/95عمالة: فاس 49 إلتحاق بالزوجةم كرين 01992P فاس المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالدعابزة

الحسين الفيللي

101/01/06عمالة: فاس 106 أقدمية 16 سنةم منوني 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز

السمو

716/09/98عمالة: فاس 49 إلتحاق بالزوجةم نقاش 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة
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الصلية
جماعة التعيين

503/09/13إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 31 مزدوجتازوطة02313Nمرية غزو

المدرسة البتدائية العهد إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز

الجديد

604/09/02عمالة: فاس 137 إلتحاق بالزوجمريم إدريسي علمي 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

إقليم: مولي طلحة المركزإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز

يعقوب
204/09/12 29 إلتحاق بالزوجمريم البقالي 02125Jمزدوجسبع رواضي

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود

نونبر

إقليم: مولي 

يعقوب
202/09/16 20 مزدوجأولد ميمون26284Uمريم المصباحي

302/09/16عمالة: فاسم الحلويإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 20 إلتحاق بالزوجمريم المقدام 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز

سيبويه

813/02/17عمالة: فاس 45 جنان الورد 02030Fمريم بوداود

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز

السلم

116/09/97عمالة: فاس 177 أقدمية 16 سنةمريم جدير 18535W)مزدوجأكدال )المقاطعة

إقليم: مولي طلحة المركزإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز

يعقوب
107/09/04 36 إلتحاق بالزوجمريم والحسين 02125Jمزدوجسبع رواضي

الحاج الهادي إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز

التاجموعتي البتدائية

104/09/19عمالة: فاس 11 إلتحاق بالزوجةمصطفى الرويجل 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

إقليم: مولي مدرسة 20 غشتإقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركز

يعقوب
116/09/99 46 إلتحاق بالزوجمعتاه سلوى 02158Vمزدوجعين الشقف

202/09/14عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 31 مزدوجمهاية03910Zمقاش ياسمين

المدرسة الجماعاتية 

ابراهيم الروداني

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوب

شمس الدين المقدسي

609/12/11عمالة: فاس 19 إلتحاق بالزوجةمقدام أمين 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

1104/09/18إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: مولي يعقوبازناتة المركز 11 مزدوجعدرج02376Gمنصف النياري

مؤسسة م الخامس إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز

لنقاد الضرير

304/09/02عمالة: فاس 50 إلتحاق بالزوجةموزون  منير 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز

سينا

402/09/14عمالة: فاس 21 إلتحاق بالزوجمينة المنع 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية الفقيه إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز

مكوار

116/09/97عمالة: فاس 69 إلتحاق بالزوجنادية الشاهدي 02082M المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون

السلطان مولي 

816/09/03عمالة: فاس 58 جنان الورد 18646Sنجاة كندري حسني

)المقاطعة(
مزدوج
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المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب

الشهيد م بن احمد 

905/09/08عمالة: فاس 32 إلتحاق بالزوجنجلء دراز 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية حمزة إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء

بن عبد المطلب

116/09/95عمالة: فاس 143 أقدمية 16 سنةنجية نويكد 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ

اولد الطيب

306/09/01عمالة: فاس 100 إلتحاق بالزوجنوال الحامي 26171Wمزدوجأولد الطيب

المدرسة الجماعاتية إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ

اولد الطيب

206/09/01عمالة: فاس 79 إلتحاق بالزوجنوال ربيع 26171Wمزدوجأولد الطيب

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوب

الرومي

112/09/01عمالة: فاس 58 جنان الورد 25062Rنور الدين لمرابط

)المقاطعة(
مزدوج

م م عين الحنوش إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز

المركزية

802/09/16إقليم: إفران 21 مزدوجتيزكيت10688Sنورالدين الكموز

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز

الخوارزمي

204/09/19عمالة: فاس 9 إلتحاق بالزوجنورة السباعي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز

غصن الزيتون

105/09/03عمالة: فاس 110 إلتحاق بالزوجهاجر بو الغنم 25915T)مزدوجزواغة )المقاطعة

204/09/02إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 58 مزدوجمطماطة16387Lهشام الغالي

104/09/02إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 95 إلتحاق بالزوجةهشام فلوس 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز

ادريس

805/09/03عمالة: فاس 54 المرينيين 02094Aوئام اليعلوي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب

شمس الدين المقدسي

702/09/15عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجوداد محتال 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

الحاج الهادي إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز

التاجموعتي البتدائية

102/09/10عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجوفاء حاجي 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز

السمو

113/02/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجوفاء سمري 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 11 إقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاح

يناير

106/09/01عمالة: فاس 157 أقدمية 16 سنةيوسف والفقيه 01934B)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز

الحسين الفيللي

704/09/18عمالة: فاس 13 إلتحاق بالزوجةيوسف يحياوي 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة
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402/09/20إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 7 المازيغيةاكوراي )البلدية(04114Wعبد الصمد زهيري

إقليم: مولي طلحة المركزإقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز

يعقوب
1004/09/19 9 المازيغيةسبع رواضي02125Jعزيز حركاتي

المدرسة البتدائية فضاء إقليم: مولي يعقوبطلحة المركز

السعادة

102/09/15عمالة: فاس 44 إلتحاق بالزوجةلحسن عماري 26469Vالمازيغيةسيدي حرازم

372



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

04

804/09/18إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 18 مزدوجبنمنصور10891M  الخياطي هند

204/09/19إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 21 مزدوجمكرن10960M الخطابي فاطمة

عمالة: الصخيرات ادريس بنزكريإقليم: القنيطرةقرية الضاوية

 - تمارة
104/09/19 24 مزدوجتمارة )البلدية(24710H الداودي سناء

104/09/19إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 13 إلتحاق بالزوج الناصري هند 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

103/09/13عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةالبغايلية 7 إلتحاق بالزوج نادية فائق 01155E باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/02إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 66 مزدوجمناصرة10882C وائيل الدوى

عمالة: الصخيرات الطلسإقليم: القنيطرةالضريسة

 - تمارة
604/09/19 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27586Jأبو الفضل نهيلة

104/09/18إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 16 إلتحاق بالزوجأبوعبيدة بديعة 10886Gمزدوجمناصرة

عمالة: الصخيرات الوحدةإقليم: القنيطرةلل ميمونة

 - تمارة
202/09/20 6 إلتحاق بالزوجأحلم شاكير 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

304/09/19عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 14 مزدوجعامر27086Rأحمد بن ابلل

801/10/02إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 50 إلتحاق بالزوجةأحمد حامدية 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: تطوانمدرسة م السادسإقليم: القنيطرةالزاوية 157 أقدمية 16 سنةأحنيني سعيد 05388F)مزدوجتطوان )البلدية

305/09/11إقليم: القنيطرةعسو أو بسلمإقليم: القنيطرةالمكرن 36 إلتحاق بالزوجأخريف فتيحة 27298W)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/98إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 123 أقدمية 16 سنةأرويم مراد 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: القنيطرةم/م المعاشات

بولعجول

304/09/19عمالة: سل 10 مزدوجعامر01257Rأسامة بيدار

104/09/19إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 15 إلتحاق بالزوجأسماء الحسني 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

913/02/17إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةهناك 32 مزدوجبنمنصور10887Hأسماء الورايني
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404/09/02إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةأولد زيار 77 مزدوجمكرن10960Mأسماء بل المودن

عمالة: الصخيرات انوالإقليم: القنيطرةحليمة السعدية

 - تمارة
513/02/17 24 مزدوجعين العودة )البلدية(01329Uأسماء بوسنينة

102/09/20عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: القنيطرةالحريضيين 8 إلتحاق بالزوجأسماء دعرة 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

104/09/18عمالة: سلمدرسة بئر انزرانإقليم: القنيطرةالعنابسة 31 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rأسماء كريم

902/09/16إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 18 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dأسماء لبيض

416/09/02إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: القنيطرةاولد احمودو 78 إلتحاق بالزوجأسماء مبتسم 10944Vمزدوجأولد سلمة

104/09/19إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةلل غنو 14 مزدوجسيدي علل التازي11088Bآسية المسلي

104/09/19عمالة: سلمدرسة بئر انزرانإقليم: القنيطرةم/م المانة 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rأسية عوشو

204/09/19إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرةدار الحراق 14 مزدوجعرباوة11043Cأعبوش محسن

216/09/99إقليم: القنيطرةالزهراءإقليم: القنيطرةالعفايفة 141 إلتحاق بالزوجأقور سهام 10812B)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: القنيطرةأولد زيار

الحياني

102/09/20عمالة: سل 17 مزدوجحصين )المقاطعة(01202Fإكرام الدريسي الزكاري

416/09/97عمالة: سلمدرسة الصديق بلعربيإقليم: القنيطرةصالح رشيد 129 أقدمية 16 سنةأكروم ليلى 18596M)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس إقليم: القنيطرةالركابي

الحنشة الفوارات

213/02/17عمالة: سل 25 إلتحاق بالزوجإلهام بوحزامة 01260Uمزدوجعامر

402/09/20إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةالربيع 8 إلتحاق بالزوجآمال دحماني 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةمشرع احضر 11 مزدوجبنمنصور10894Rأمال كدالي

113/02/17إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 28 إلتحاق بالزوجأمدياز حافظة 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

513/02/17إقليم: القنيطرةطارق بن زيادإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 22 إلتحاق بالزوجأميمة العوادي 10823N)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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مدرسة خديجة أم إقليم: القنيطرةحرث تدانة

المؤمنين

102/09/20عمالة: سل 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wأميمة بوشيبة

102/09/20عمالة: سلمدرسة طه حسينإقليم: القنيطرةالضريسة 17 مزدوجتابريكت )المقاطعة(20913Fأمينة  بريدة

102/09/20إقليم: القنيطرةوادي المخازن2إقليم: القنيطرةالضريسة 6 إلتحاق بالزوجأمينة الشهب 21342X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20عمالة: سلمدرسة البحتريإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 16 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dأمينة حاتم

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبار 10 مزدوجبنمنصور10894Rأنس المسناوي

304/09/12إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةاولد عطية 39 مزدوجمناصرة10882Cأورحو عائشة

111/09/00إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةأبي ذر الغفاري 134 إلتحاق بالزوجأيت البشا حورية 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعة المام البخاريإقليم: القنيطرةابي شعيب الدكالي

عين الشق
105/09/03 58 عين الشق 18136Mإيمان التيهامي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: القنيطرةالعيايدة

عوف

102/09/20عمالة: سل 17 مزدوجحصين )المقاطعة(01201Eإيمان المخاطري

902/09/20عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: القنيطرةاولد بسام 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kإيمان توفيق

113/02/17إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 23 مزدوجمكرن10960Mإيمان عشلوجي

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: القنيطرةاولد بسام

 - تمارة
1002/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hابتسام اسوماري

115/09/05إقليم: القنيطرةعمار بن ياسرإقليم: القنيطرةحي السلم 1 51 إلتحاق بالزوجابتسام العمارتي 24979A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

805/09/11إقليم: القنيطرةعمار بن ياسرإقليم: القنيطرةالشقاقفة 23 إلتحاق بالزوجابتسام جليلي 24979A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

105/09/05إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 86 إلتحاق بالزوجابتسام عداوي 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةتدانة

عامر

302/09/20إقليم: القنيطرة 17 مزدوجمكرن10957Jابراهمي ربيعة

216/09/96إقليم: القنيطرةالمام عبدهإقليم: القنيطرةم.م لخناشة القبلية 163 أقدمية 16 سنةابراهيم ابنائن 10805U)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةكتامة

عامر

102/09/20إقليم: القنيطرة 16 مزدوجمكرن10957Jابراهيم العماري

706/09/17إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالمرابطين 12 إلتحاق بالزوجابن الطالب مريم 10960Mمزدوجمكرن

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةحرث تدانة 21 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dاحسان  البقالي

عمالة: الصخيرات م الكغاطإقليم: القنيطرةتدانة

 - تمارة
104/09/19 24 مزدوجتمارة )البلدية(25314Pاحسان مجبور

916/09/91إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةالحي الجديد 140 أقدمية 16 سنةاحسايني نجاة 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

813/09/02إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةاولد احمودو 49 مزدوجمناصرة10883Dاحمد فتوحي

216/09/96إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 109 أقدمية 12 سنةاحمد مسكور 10837Dمزدوجحدادة

116/09/89عمالة: الرباطبلل بن رباحإقليم: القنيطرةم عابد الجابري 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(18529Pاخناتة انقيوش

116/09/85إقليم: القنيطرةابن الخطيبإقليم: القنيطرةالحسن البصري 157 أقدمية 16 سنةادحماد عبد العزيز 10804T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

304/09/18إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةلمناصرة 18 مزدوجمكرن10961Nارقية امناي

502/09/15إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةمولي بوسلهام 18 مزدوجمكرن10961Nازرور رشيدة

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةلل غنو 14 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dاسامة  عماري

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: القنيطرةدار الحراق

 - تمارة
1104/09/19 12 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eاسكنيض اجو

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةالمريجة

اولد الغزولي

104/09/18عمالة: سل 31 مزدوجعامر01259Tاسماء آيت موس

302/09/20عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: القنيطرةشكران 6 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01189Sاسماء العسري

102/09/20إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةالمريجة 8 إلتحاق بالزوجاسماء العمراني 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

302/09/20إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةشكران 17 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11103Tاسماء بنجدي

376



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةالشتيكات

 - تمارة
404/09/18 15 مزدوجأم عزة01361Dاسماعيل سالمي

104/09/12إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةاشراردة 29 إلتحاق بالزوجاسماعيلي فاطمة الزهراء 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة ابو الحسن إقليم: القنيطرةالزاوية

القابسي

804/09/19عمالة: سل 14 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01165Rاشرف العسري

504/09/18إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةمكناسات 15 مزدوجعامر السفلية10927Bاقبال الصبان

مدرسة م ولد علي إقليم: القنيطرةارزيكات

المكناسي

102/09/20عمالة: سل 17 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lاكرام السعيدي

804/09/02إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 102 إلتحاق بالزوجاكرام شركي بنعبدايم 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 30 مزدوجسيدي علل التازي10872Sالبيض  الخطاب

117/09/90إقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراحإقليم: القنيطرةالعكارشة 169 أقدمية 16 سنةالدريسي الرامي لل خديجة 10838E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/91إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: القنيطرةابن رشد 154 أقدمية 16 سنةالدريسي رجاء 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

318/02/08عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: القنيطرة 48 عين كرمة-واد 04055Gالسماعيلي امال

الرمان
مزدوج

104/09/19عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bالبداوي وفاء

104/09/19إقليم: القنيطرةدار الحراقإقليم: القنيطرةم/م المانة 10 مزدوجشوافع11163Hالبدوي فدوى

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةلفكارنة 21 مزدوجبنمنصور10894Rالبرق هجر

613/02/17إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 26 إلتحاق بالزوجالبشيري ياسمين 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

213/02/17إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 33 مزدوجعامر السفلية10924Yالبلغيتي العلوي خديجة

ا لعلمة م بن سليمان إقليم: القنيطرةالزاوية

الجزولي

404/09/18عمالة: الرباط 21 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01041Fالبليدي عمر

عمالة مقاطعة المام البخاريإقليم: القنيطرةاولد الطالب

عين الشق
105/09/03 52 عين الشق 18136Mالبوعناني كريم

)المقاطعة(
مزدوج
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602/09/10إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةهناك 27 مزدوجمكرن10953Eالتاغىية  منيىر

116/09/92إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةعمار بن ياسر 144 أقدمية 16 سنةالتوهامي تريا 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

304/09/19إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 13 إلتحاق بالزوجالجاو ريحاب 10839F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

804/09/18إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 25 مزدوجمكرن10953Eالجوهري شادية

116/09/95إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةم.م العواكلة 167 أقدمية 16 سنةالحبش هشام 11073Kمزدوجبني مالك

304/09/18إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 15 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vالحبوسي هند

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةاولد عياد

اولد الغزولي

113/02/17عمالة: سل 36 مزدوجعامر01259Tالحجوجي ايمان

105/09/03إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 51 سوق الربعاء 10863Gالحراق هند

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةهناك 26 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vالحسن البقال

404/09/12إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: القنيطرةلل غنو 49 مزدوجالعوامرة05752Bالحسن ويمنك

104/09/18إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةأبي ذر الغفاري 14 مزدوجمولي بوسلهام11143Lالحسين المعلم

117/09/90إقليم: القنيطرةالقاعدة الجوية 3إقليم: القنيطرةعمار بن ياسر 146 أقدمية 16 سنةالحماد خديجة 10794G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

106/09/01إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 59 سوق الربعاء 06803Uالحمداوي نسرين

)البلدية(
مزدوج

416/09/96إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: القنيطرةأولد المالكية 119 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10839Fالحميم عبد الحق

مدرسة خديجة أم إقليم: القنيطرةجبل الظل

المؤمنين

101/01/10عمالة: سل 38 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wالخماري حسن

104/09/18إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةامغيطن 19 مزدوجبنمنصور10898Vالخوى عبدالعظيم

202/09/16عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 17 سيدي بوقنادل 27575Xالداودي عائشة

)البلدية(
مزدوج
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104/09/02إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةحي السلم 1 50 سوق الربعاء 06803Uالذهبي مليكة

)البلدية(
مزدوج

116/09/94إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: القنيطرةم.م لكفيفات 139 أقدمية 16 سنةالرامي سهام 20073T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

204/09/19إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةدار الحراق 14 مزدوجسيدي علل التازي11088Bالرحيمني وفاء

إقليم: سيدي المركزية بني فضلإقليم: القنيطرةالفقرة

سليمان
102/09/20 7 مزدوجعامر الشمالية10935Kالروشق نهيلة

113/02/17عمالة: سلمدرسة المطار العسكريإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 42 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01192Vالزركاني نعيمة

404/09/18عمالة: سلمدرسة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 15 مزدوجتابريكت )المقاطعة(20915Hالزهاني نوفل

116/09/93إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةم/م التواصل 127 مزدوجحدادة10837Dالزواكي عبد اللطيف

703/09/13إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 36 مزدوجمكرن10960Mالزيادي اكرام

عمالة: الصخيرات ابي بكر بن زهرإقليم: القنيطرةم/م المعادكة

 - تمارة
104/09/18 15 مزدوجصباح01350Sالزيتونية حسني

116/09/94إقليم: القنيطرةخالد بن الوليدإقليم: القنيطرةزهانة 94 إلتحاق بالزوجةالسراخ المصطفى 06783X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

116/09/99إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرة 139 أقدمية 16 سنةالسرغيني كريمة 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/97إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 77 إلتحاق بالزوجالسعيدي نزهة 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

204/09/12إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 39 إلتحاق بالزوجالسلفي رجاء 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/92إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةالعفايفة 153 إلتحاق بالزوجالسوحلي مينة 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/91إقليم: القنيطرةالمنزهإقليم: القنيطرةمالكة الفاسية 148 أقدمية 16 سنةالشجعي نادية 06780U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/99إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةأولد المالكية 105 مزدوجمناصرة10886Gالشريف ازكنداوي

416/09/99إقليم: القنيطرةأسماء ذات النطاقينإقليم: القنيطرةالركابي 145 إلتحاق بالزوجالشقيرني سومية 10813C)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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316/09/92إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةوادي الذهب 90 إلتحاق بالزوجالصادقي جليلة 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

104/09/18عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 31 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cالصالح مريم

116/09/95إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةالمناصرة 143 أقدمية 16 سنةالصبري خديجة 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 31 مزدوجبنمنصور10898Vالصحيفي أمال

113/02/17إقليم: القنيطرةموحى او حمو الزيانيإقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبار 37 إلتحاق بالزوجةالصديقي  أحمد 27302A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

702/09/20إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةالغوالمة 17 مزدوجمكرن10961Nالضاوية بلحميرة

مدرسة عبد الواحد إقليم: القنيطرةالمنفلوطي

المراكشي

103/09/13عمالة: سل 38 باب المريسة 25508Aالطاهري مينة

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/95إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةحي السلم 1 96 سوق الربعاء 10863Gالطيب الغيوان

)البلدية(
مزدوج

516/09/93إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: القنيطرةابن رشد 146 أقدمية 16 سنةالعابدلي مرية 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

904/09/18إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةلمناصرة 26 مزدوجبنمنصور10901Yالعروصي أسماء

304/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبار 24 مزدوجبنمنصور10894Rالعكابي بهيجة

116/09/04إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةتدانة 65 مزدوجبني مالك11073Kالعلوي مولي الحسن

706/09/00إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: القنيطرةالزعيترات 83 مزدوجعامر السفلية10922Wالعنزي عادل

عمالة: الصخيرات النصرإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي

 - تمارة
502/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(23798Sالغنبو سمية

205/09/03إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 81 مزدوجمناصرة10882Cالغنيوي فاطمة الزهراء

403/09/13إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةاشراردة 38 مزدوجعامر السفلية10926Aالفحل فاطمة الزوهرة

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةمدرسة المحيط

عامر

804/09/18إقليم: القنيطرة 25 مزدوجمكرن10957Jالفوطي صابرين
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116/09/94إقليم: القنيطرةمدرسة عين عريسإقليم: القنيطرةالعيايدة 175 أقدمية 16 سنةالكاس   منير 10915Nمزدوجحدادة

602/09/14إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 26 إلتحاق بالزوجالكص مجدة 10946Xمزدوجأولد سلمة

117/09/90إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 125 مزدوجمناصرة10884Eالكعاك الحسين

104/09/19عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: القنيطرةم.م العواكلة 14 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20008Xالمحافظ ايوب

112/09/02إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 69 مزدوجعامر السفلية10923Xالمحبوب اسماعيل

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةدار الحراق

 - تمارة
1104/09/19 24 مزدوجأم عزة01361Dالمخفي الهام

مدرسة الخنساء إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/94 159 أقدمية 16 سنةالمرابط عبد الرحيم 15131W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/94إقليم: القنيطرةمولي رشيدإقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربي 93 إلتحاق بالزوجةالمرنيسي عبد النور 10817G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/95إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةالركابي 95 مزدوجحدادة10916Pالمسعودي حميد

305/09/03إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 43 مزدوجمناصرة10883Dالمسعودي هدى

316/09/96إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2إقليم: القنيطرةاولد احمودو 89 إلتحاق بالزوجةالمسعودي هشام 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

116/09/95إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةم عابد الجابري 6 نعمالمصطفى   بولبرود 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

406/09/01عمالة: سلمدرسة البراهمة 3إقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 77 مزدوجعامر01255Nالمصطفى بوجي

904/09/19إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةالزاوية 14 سوق الربعاء 10858Bالمصطفى مغلوب

)البلدية(
مزدوج

107/09/00إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 101 إلتحاق بالزوجالمغيلي ماجدة 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: القنيطرةعمر الخيام 150 أقدمية 16 سنةالمقالي وفاء 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات الطلسإقليم: القنيطرةقرية الضاوية

 - تمارة
104/09/19 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27586Jالمكاوي شيماء
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116/09/96إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةجبل الظل 153 أقدمية 16 سنةالمكي أنتيبو 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

204/09/19عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: القنيطرةدار الحراق 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kالملحي خولة

313/02/17إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبار 36 إلتحاق بالزوجالمودن حورية 10943Uمزدوجأولد سلمة

104/09/19إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةم.م لخناشة القبلية 12 مزدوجبحارة أولد عياد11117Hالهام الشقر

316/09/89إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: القنيطرةاولد الطالب 141 إلتحاق بالزوجالهبة السعدية 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

404/09/18إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 18 إلتحاق بالزوجالهدي ابتسام 10948Zمزدوجمكرن

304/09/18عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 15 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20008Xالوردي أنوار

316/09/03إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةمكناسات 45 إلتحاق بالزوجالوردي رشيدة 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

113/02/17إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 43 مزدوجعامر السفلية10924Yالوردي هدى

104/09/19إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 24 مزدوجبني مالك11074Lامال اضادي

106/09/00إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 70 إلتحاق بالزوجامال الكواكب 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 مزدوجسيدي علل التازي11088Bامال بن البركية

313/02/17إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةلل ميمونة 31 إلتحاق بالزوجامل الغياتي مفوض 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة اولد مصباح 

الرويف

104/09/19عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: القنيطرة 14 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01175Bاميمة الجوهري

104/09/19إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةالعيايدة 11 مزدوجبنمنصور10898Vاميمة اوفقير

مدرسة المقاوم م إقليم: القنيطرةحي السلم 1

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة
202/09/15 14 مزدوجعين العودة )البلدية(26064Eامين علمي مصمودي

404/09/02عمالة: سلمدرسة البراهمة 3إقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 58 مزدوجعامر01255Nامينة  جلولي
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613/02/17إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 26 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dامينة بوعيد

104/09/19إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 13 إلتحاق بالزوجامينة بوكراوي 10881Bمزدوجمناصرة

101/10/02إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةالغوالمة 67 مزدوجعامر السفلية10924Yانوار مكني

عمالة: الصخيرات الرويضاتإقليم: القنيطرةقرية بنعودة

 - تمارة
106/09/17 32 مزدوجسيدي يحيى زعير01365Hايت الحاج حنان

103/09/13إقليم: القنيطرةعسو أو بسلمإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 35 إلتحاق بالزوجايت باحو فضيلة 27298W)مزدوجالقنيطرة )البلدية

103/09/13إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةمكناسات 31 مزدوجمكرن10960Mايت تيموريك  م

601/09/20إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةارزيكات 6 مزدوجبنمنصور10894Rايمان المرابط

105/09/11عمالة: الميةالنهضةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 25 مزدوجالمية )البلدية(24687Hايمان المزهد

604/09/02إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةالنخيل 75 إلتحاق بالزوجايمان بنحدو 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

601/09/20إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةارزيكات 6 مزدوجبنمنصور10894Rايمان بوكورارة

204/09/18عمالة: الرباطبلل بن رباحإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 21 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(18529Pايمان غربة

مدرسة الشهيد م إقليم: القنيطرةعين تيهلي

الحياني

104/09/18عمالة: سل 25 مزدوجحصين )المقاطعة(01202Fايمان فلن

102/09/20عمالة: سلمدرسة البحتريإقليم: القنيطرةالغوالمة 8 إلتحاق بالزوجايمان معتمد 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

811/09/00إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: القنيطرةالركابي 100 إلتحاق بالزوجايوراغن سعاد 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

502/09/10إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةأولد بلخير 23 مزدوجعامر السفلية10927Bباحيدة أسماء

106/09/00إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربي 31 إلتحاق بالزوجةبايا بدر 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/15إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةحي السلم 1 16 سوق الربعاء 06803Uبدر الدين سقالي

)البلدية(
مزدوج
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306/09/00إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 77 مزدوجرأس اجري04219Kبدر القوارطي

102/09/20عمالة: الرباطفاطمة الزهراءإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 9 إلتحاق بالزوجبديعة المريني 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

316/09/92إقليم: القنيطرةمدرسة عين عريسإقليم: القنيطرةالبغايلية 103 مزدوجحدادة10915Nبرائم عمر

207/09/04إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 101 إلتحاق بالزوجبراطي انعام 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

604/09/18إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالكنافدة 31 مزدوجمكرن10953Eبربش  خديجة

116/09/88إقليم: القنيطرةأولد أوجيه 3إقليم: القنيطرةالعهد الجديد 156 أقدمية 16 سنةبرخوصي مينة 10822M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

302/09/20إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: القنيطرةمشرع احضر 7 دار الكداري 14688Pبرقية سمية

)البلدية(
مزدوج

316/09/92إقليم: القنيطرةالطلسإقليم: القنيطرةلهيالفة 136 إلتحاق بالزوجبركي السعدية 10816F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

604/09/19إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالشوافع 14 مزدوجعامر السفلية10927Bبسمة بن التيج

106/09/00إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةابن رشد 34 نعمبشرى الحمري 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

604/09/18عمالة: سلمدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 18 سيدي بوقنادل 01249Gبشرى السعداوي

)البلدية(
مزدوج

904/09/19عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: القنيطرةالضريسة 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kبشرى الشراط

مدرسة الشهيد م إقليم: القنيطرةارزيكات

الزرقطوني

516/09/98إقليم: العرائش 155 إلتحاق بالزوجبشرى الطولبي 05698T القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

101/01/17عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةالحريضيين 31 سيدي بوقنادل 27575Xبشرى الفاتحي

)البلدية(
مزدوج

702/09/20إقليم: القنيطرةعين السبعإقليم: القنيطرةالمريجة 10 إلتحاق بالزوجبشرى صمود 10836C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

716/09/99إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: القنيطرةالزعيترات 91 مزدوجعامر السفلية10922Wبشرى قاسيم

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةأولد بلخير

اسبيطة

104/09/02عمالة: سل 46 إلتحاق بالزوجبشرى لحميدي 01248Fمزدوجعامر
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113/02/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةالعنابسة 44 مزدوجسيدي علل التازي11084Xبشرى لوقيدي

704/09/18إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةمشرع احضر 26 مزدوجبنمنصور10894Rبشرى منديل

203/09/13إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: القنيطرةالمكارزة 69 مزدوجسبع عيون )البلدية(04105Lبشرى مونيس

604/09/02إقليم: القنيطرةم.م مكاديدإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 93 مزدوجحدادة27215Fبشرى نجوي

204/09/18إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 18 مزدوجعامر السفلية10926Aبشير بشرى

405/09/03إقليم: القنيطرةمولي الحسن الولإقليم: القنيطرةأولد بلخير 43 إلتحاق بالزوجبلخضر سليمة 10815E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

204/09/18إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةالحسن البصري 15 إلتحاق بالزوجبلقاري مريم 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسعبد الكريم الخطابيإقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراح 54 نعمبن الهادي طارق 03959C)مزدوجمكناس )البلدية

113/02/17إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 28 مزدوجمولي بوسلهام11139Gبن طاهرة فاطمة

404/09/18إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةأبي ذر الغفاري 15 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dبناني فيصل

704/09/18إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةالبارودي 25 مزدوجعامر السفلية10924Yبنجلول فاطمة

217/09/90إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: القنيطرةالركابي 147 أقدمية 16 سنةبندومو جميلة 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةمالكة الفاسيةإقليم: القنيطرةالركابي 50 إلتحاق بالزوجةبنعل خالد 10840G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/97إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةالحي الجديد 114 أقدمية 12 سنةبنلعرابي حفيظة 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

305/09/11إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةالمكرن 34 إلتحاق بالزوجبهيجة الخريصي 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

816/09/89إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةاولد الطالب 134 أقدمية 12 سنةبواسعيد فتيحة 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

107/09/04إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 32 إلتحاق بالزوجبوتي  راجات 10881Bمزدوجمناصرة
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104/09/18إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةأبي ذر الغفاري 15 مزدوجمولي بوسلهام11143Lبوجبهة وليد

506/09/01عمالة: سلمدرسة عين بركةإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 48 إلتحاق بالزوجةبودقيق شكير 01258S سيدي بوقنادل

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات مولي سليمانإقليم: القنيطرةالمريجة

 - تمارة
116/09/95 155 أقدمية 16 سنةبوسلهام الغيدة 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

316/09/95عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينإقليم: القنيطرةالندلس 24 نعمبوشرى الشعري 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: القنيطرةشكران 20 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01185Mبوشكارة فاطمة

116/09/85إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 135 مزدوجحدادة10916Pبوشيرب مصطفى

107/09/05إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 42 إلتحاق بالزوجبوقدير غزلن 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

607/09/05إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةالشتيكات 53 إلتحاق بالزوجبولحوس  عائشة 10943Uمزدوجأولد سلمة

216/09/99إقليم: القنيطرةالمام عبدهإقليم: القنيطرةالعيايدة 149 أقدمية 16 سنةبولعيش  فاطمة الزهراء 10805U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةاولد رافعإقليم: القنيطرةدار الحراق 14 مزدوجمولي بوسلهام11142Kبولغشى وفاء

104/09/19عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20011Aبويحيى وئام

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: القنيطرةالشوافع 175 أقدمية 16 سنةتورة عبد السلم 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

616/09/91إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 101 مزدوجالقنيطرة )البلدية(06781Vتورية الخطابي

205/09/11عمالة: سلمدرسة بلل بن رباحإقليم: القنيطرةجبل الظل 36 إلتحاق بالزوجتورية ايت موسى 01173Z)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةلمناصرة

اسبيطة

116/09/99عمالة: سل 109 أقدمية 12 سنةتوفيق بنخضرة 01248Fمزدوجعامر

104/09/19عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةاولد بسام 14 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(18595Lتوفيق قربوع

104/09/12إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيإقليم: القنيطرةأولد زيار 69 إلتحاق بالزوججا أسماء 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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904/09/19إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالنجاجعة 21 مزدوجمكرن10960Mجليلة البعاوي

905/09/03إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 67 مزدوجمناصرة10885Fجليلة بوكــيـــرس

104/09/18إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةالنجاجعة 28 مزدوجسيدي علل التازي11085Yجمال حضرية

104/09/19إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 11 مزدوجبنمنصور10901Yجميعة بحوق

306/09/00إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 77 مزدوجرأس اجري04219Kجميلة امنوح

عمالة: الصخيرات عين الروزإقليم: القنيطرةالعيايدة

 - تمارة
304/09/18 31 مزدوجصباح01347Nجميلة بنقدان

202/09/20إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 25 مزدوجبنمنصور10893Pجميلة رشدي

104/09/19عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: القنيطرةالزاوية 14 مزدوجحصين )المقاطعة(01212Sجميلة لطفي

213/02/17إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالنجاجعة 36 مزدوجمكرن10960Mجهاد الزياني

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةلل غنو 14 مزدوجبنمنصور10894Rجهان الشلوشي

105/09/11عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةأسماء ذات النطاقين 29 باب المريسة 01155Eجهان عواد

)المقاطعة(
مزدوج

802/09/20إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةالمريجة 7 إلتحاق بالزوججهان قيدي 11076Nمزدوجبني مالك

113/02/17إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةالنجاجعة 36 مزدوجسيدي علل التازي10872Sجواد بوقريص

216/09/98إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةالبغايلية 109 إلتحاق بالزوججواهري سهام 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

417/09/84إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: القنيطرةاحمد بلفريج 140 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10839Fجواهري علي

606/09/17إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةأولد المالكية 18 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dجواهري فاطمة الزهراء

113/02/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةالنجاجعة 36 مزدوجسيدي علل التازي11084Xجيهان عبدين
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104/09/19عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kحبيبة احباش

902/09/20عمالة: الرباطاحمد الراشديإقليم: القنيطرةالزاوية 17 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01039Dحبيبة افارجي

806/09/00إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 113 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10831Xحدشان  خديجة

116/09/85إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةهناك 109 أقدمية 12 سنةحسن علم 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

214/09/01إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 54 إلتحاق بالزوجحسناء   خليدي 10884Eمزدوجمناصرة

603/09/13إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 35 إلتحاق بالزوجحسناء الدقاق 10878Yمزدوجمناصرة

116/09/95إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 78 إلتحاق بالزوجحسناء شفيق 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

202/09/10إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 68 إلتحاق بالزوجحسناء لكنيزي 10918Sمزدوجحدادة

مدرسة م ولد علي إقليم: القنيطرةالربيع

المكناسي

102/09/20عمالة: سل 17 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lحسناء موكان

1020/09/04إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: القنيطرةمكناسات 85 مزدوجمناصرة10881Bحسني بلدي

106/09/00إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 87 إلتحاق بالزوجحشحوش إيمان 10953Eمزدوجمكرن

216/09/95إقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراحإقليم: القنيطرةاولد عطية 122 إلتحاق بالزوجةحطار عبد الرحيم 10838E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةقرية بنعودة

عامر

113/02/17إقليم: القنيطرة 23 مزدوجمكرن10957Jحفصة اضرضار

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: القنيطرةتدانة

 - تمارة
702/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gحفصة حراكة

102/09/20إقليم: القنيطرةاحسيناتإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 مزدوجبحارة أولد عياد11113Dحفصة لحميني

102/09/20إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبارإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 مزدوجمولي بوسلهام11145Nحفصة لطفي

102/09/20إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرةمشرع احضر 7 مزدوجمولي بوسلهام11139Gحفيظة بن الحرش
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304/09/18إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 15 مزدوجمكرن10961Nحفيظة فهيم

116/09/98إقليم: القنيطرةباب فاسإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 137 أقدمية 16 سنةحكيم الرعيدي 10810Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: القنيطرةاولد رافع

 - تمارة
602/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hحكيمة الحضراتي

113/02/17إقليم: القنيطرةالفلحإقليم: القنيطرةاولد عبدا 26 مزدوجبنمنصور10902Zحكيمة الوافي

116/09/84إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةالعميميين 163 أقدمية 16 سنةحلبي خديجة 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م التواصلإقليم: القنيطرةالنجاجعة 28 مزدوجمكرن10949Aحليمة بندريس

116/09/98إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: القنيطرةالمواوقة 123 أقدمية 16 سنةحليمة حول 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

804/09/18إقليم: القنيطرةمدرسة المحيطإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 28 مزدوجسيدي م بنمنصور10908Fحمادي خولة

116/09/96إقليم: القنيطرةالمام عبدهإقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمام 173 إلتحاق بالزوجحمامد نادية 10805U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات عين اعتيقإقليم: القنيطرةدار الحراق

 - تمارة
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجحمدي سارة 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

402/09/10إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةالشقاقفة 19 مزدوجعامر السفلية10924Yحمزة خرشاوي

106/09/01إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 59 مزدوجمكرن10948Zحمو بلوا

116/09/93إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةالعميميين 133 إلتحاق بالزوجحموت الزهراء 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةاولد احمودو 15 إلتحاق بالزوجةحموتني م 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/98إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةالبعابشة 94 إلتحاق بالزوجةحميد الخاتيري 10863G سوق الربعاء

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات النورإقليم: القنيطرةلل ميمونة

 - تمارة
213/02/17 24 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rحميد حبشاوي

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي

عامر

107/09/05إقليم: القنيطرة 45 مزدوجمكرن10957Jحميد سعيدي
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516/09/94إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةالنجاجعة 109 أقدمية 12 سنةحميد عسلي 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

103/10/94إقليم: القنيطرةالمام عبدهإقليم: القنيطرةاولد برجال 177 أقدمية 16 سنةحميري ربيعة 10805U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

202/10/02إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةالبغايلية 106 إلتحاق بالزوجحميم حنان 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةالشريف الدريسيإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 13 إلتحاق بالزوجحنان اكرين 10824P)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/98إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 77 إلتحاق بالزوجحنان الساعي 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19عمالة: سلمدرسة البحتريإقليم: القنيطرةالشوافع 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dحنان العسري

عمالة: الصخيرات الوفاقإقليم: القنيطرةالعنابسة

 - تمارة
204/09/18 28 مزدوجسيدي يحيى زعير26371Nحنان المراق

404/09/18عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةهناك 16 إلتحاق بالزوجحنان الموصطفي 26068J سيدي بوقنادل

)البلدية(
مزدوج

302/09/10إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةأولد بلخير 29 إلتحاق بالزوجحنان بجقور 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

305/09/03إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةاولد عطية 93 مزدوجحدادة10916Pحنان بلمعطي

إقليم: سيدي المركزية بامإقليم: القنيطرةالعنابسة

سليمان
202/09/20 7 مزدوجقصيبية10992Xحنان بوعزة

904/09/18عمالة: سلمدرسة المرينيينإقليم: القنيطرةارزيكات 21 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01190Tحورية العزاوي

404/09/02إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 109 أقدمية 12 سنةحياة التباع 10943Uمزدوجأولد سلمة

104/09/18عمالة: سلمدرسة موسى بن نصيرإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 21 إلتحاق بالزوجحياة التوبة 01167T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

206/09/01إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةالقاسميين 83 مزدوجمناصرة10884Eخالد عبدين

116/09/94إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةالبعابشة 153 أقدمية 16 سنةخاميز ادريس 10857A سوق الربعاء

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةأولد زيار 7 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bخدوج أوزمري
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المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةالكنافدة

الطويرفة

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 14 إلتحاق بالزوجخديجة ابورك 10974Cمزدوجبومعيز

إقليم: سيدي مدرسة المام الغزاليإقليم: القنيطرةمشرع احضر

سليمان
104/09/18 21 سيدي يحيى الغرب 10875Vخديجة التيماني

)البلدية(
مزدوج

102/09/20عمالة: سلمدرسة البحتريإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dخديجة الجيكوني

202/09/20عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: القنيطرةأولد زيار 8 إلتحاق بالزوجخديجة الحمداوي 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

107/09/04إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 99 أقدمية 12 سنةخديجة الشعري 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20عمالة: سلمدرسة البحتريإقليم: القنيطرةالمريجة 7 إلتحاق بالزوجخديجة الكربوعي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

105/09/07إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرة 51 إلتحاق بالزوجخديجة الكندي 10943Uمزدوجأولد سلمة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةقرية بنعودة

عميرة

204/09/18عمالة: سل 18 إلتحاق بالزوجخديجة النجار 01222Cمزدوجعامر

304/09/19عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةالزاوية 24 باب المريسة 01155Eخديجة تنمل

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةاولد عياد

اولد الغزولي

113/02/17عمالة: سل 45 مزدوجعامر01259Tخديجة دادني

105/09/08إقليم: القنيطرةعسو أو بسلمإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 64 إلتحاق بالزوجخديجة شدادي 27298W)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: القنيطرةالعيايدة 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20011Aخديجة عمار

مدرسة العلمة علي إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار

عواد

102/09/20عمالة: سل 9 إلتحاق بالزوجخديجة كايا 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

506/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 13 مزدوجثكنة14948Xخديجة لوجيهي

402/09/20إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةالعيايدة 7 سوق الربعاء 06803Uخديجة لودي

)البلدية(
مزدوج

213/02/17إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةالشتيكات 33 مزدوجعامر السفلية10924Yخديجة مسيك

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةحرث تدانة 21 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dخديجة مومن
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524/01/08إقليم: العرائشم/م الهياطةإقليم: القنيطرةارزيكات 38 مزدوجسوق الطلبة05847Eخربوش قاسم

316/09/96إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةزهانة 65 إلتحاق بالزوجةخليل العسراوي 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: القنيطرةأولد زيار

الحياني

302/09/20عمالة: سل 7 إلتحاق بالزوجخولة الرايسي 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة المفتي أبو بكر إقليم: القنيطرةاحسينات

زنيبر

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجبطانة )المقاطعة(01146Vخولة بوجرنيط

116/09/95إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 133 أقدمية 12 سنةخولطي سعيد 10837Dمزدوجحدادة

106/09/00عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: القنيطرةالبساتين 38 مزدوجعامر27306Eدحان مونير

مدرسة سعد بن أبي إقليم: القنيطرةلل غنو

وقاص

304/09/19عمالة: سل 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01187Pدعاء لعسيري

316/09/93إقليم: القنيطرةاحمد بلفريجإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 133 مزدوجالقنيطرة )البلدية(25263Jدغوغي جدية

101/10/02إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 102 إلتحاق بالزوجدنيا الدكاني 11234K سيدي علل

البحراوي )البلدية(
مزدوج

302/09/20إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: القنيطرةالعيايدة 17 مزدوجمقام الطلبة11491Pرابحة ايت احمد

116/09/98إقليم: القنيطرةخالد بن الوليدإقليم: القنيطرةالهماسيس 101 إلتحاق بالزوجربيعة النبلسي 06783X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمبلقصيري الجديدةإقليم: القنيطرةالمريجة 7 إلتحاق بالزوجرجاء القشاري 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

623/01/08إقليم: القنيطرةطارق بن زيادإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 60 إلتحاق بالزوجرحمة الكوامل 10823N)مزدوجالقنيطرة )البلدية

706/09/00إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربي 57 إلتحاق بالزوجةرشيد بوكرعة 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

118/09/85إقليم: القنيطرةمولي رشيدإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 128 أقدمية 16 سنةرشيد هرموش 10817G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

1013/02/17إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةاولد عطية 26 إلتحاق بالزوجرشيدة الهبطي 10877Xمزدوجمناصرة

716/09/99إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةم/م التواصل 81 مزدوجسيدي الطيبي10913Lرشيدة بامي
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102/10/02إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 54 إلتحاق بالزوجرشيدة معضور 10878Yمزدوجمناصرة

306/09/01إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةالمكرن 47 إلتحاق بالزوجةرضوان ادريسي 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةامحاميد بويب

عامر

104/09/19عمالة: سل 14 مزدوجعامر26070Lرضوان الناظر

116/09/93إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةالقاسميين 90 إلتحاق بالزوجةرضوان شواي 10837Dمزدوجحدادة

116/09/96إقليم: القنيطرةالقاعدة الجوية 3إقليم: القنيطرةالمنفلوطي 135 أقدمية 16 سنةركضان توفيق 10794G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

916/09/94إقليم: القنيطرةاولد موسىإقليم: القنيطرةأولد بلخير 101 إلتحاق بالزوجةرمزي فطار 10912Kمزدوجسيدي الطيبي

316/09/99إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: القنيطرةالمناصرة 138 إلتحاق بالزوجرميد ماجدة 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/99إقليم: القنيطرةابي شعيب الدكاليإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 61 إلتحاق بالزوجريان بشرى 10832Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

206/09/01إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 43 مزدوجمناصرة10881Bريما الطفاني

مدرسة م ولد علي إقليم: القنيطرةمشرع احضر

المكناسي

602/09/20عمالة: سل 7 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lزادني فاطمة الزهراء

704/09/18إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 15 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dزاعم ابتسام

316/09/98إقليم: القنيطرةالشريف الدريسيإقليم: القنيطرةالمناصرة 121 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10824Pزاهر الزهراء

116/09/99إقليم: القنيطرةالقاعدة الجوية 3إقليم: القنيطرةالعيايدة 149 أقدمية 16 سنةزراع  سميرة 10794G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: القنيطرةقرية الضاوية

 - تمارة
104/09/19 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gزروال احلم

116/09/99إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 133 أقدمية 16 سنةزري أسماء 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

515/09/05إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةأولد بلخير 23 مزدوجعامر السفلية10927Bزكريا برعل

302/09/20إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 مزدوجبنمنصور10894Rزكرياء اخناتي
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102/09/20إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجلل ميمونة11150Uزكرياء الروفي

104/09/19إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 14 مزدوجلل ميمونة11150Uزكرياء الفزيط

إقليم: سيدي مدرسة أنوالإقليم: القنيطرةالعنابسة

سليمان
202/09/20 7 سيدي سليمان 10850Tزكرياء لحرش

)البلدية(
مزدوج

411/09/00إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 99 مزدوجالقنيطرة )البلدية(06781Vزكية حرور

716/09/98إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةجبل الظل 111 أقدمية 12 سنةزنيبر رحمة 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/91إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةوادي الذهب 76 إلتحاق بالزوجزهراء اكتوبري 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/18عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: القنيطرةحرث تدانة 31 مزدوجتابريكت )المقاطعة(18594Kزهرة العلوي

117/09/90إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: القنيطرةالبغايلية 157 أقدمية 16 سنةزهرة بشيشي 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

205/09/11إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 45 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dزهور عمراني

106/09/17إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: القنيطرةالفقرة 38 مزدوجمقام الطلبة11485Hزهور مرزاق

102/09/20إقليم: سيدي قاسمم بن عبداإقليم: القنيطرةكتامة 16 سيدي اعمر 14766Zزهير الطالبي

الحاضي
مزدوج

مدرسة خديجة أم إقليم: القنيطرةالمرينيين

المؤمنين

204/09/19عمالة: سل 10 إلتحاق بالزوجزهيرة النعيمي 20007W)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

121/09/83إقليم: القنيطرةأولد اوجيه1إقليم: القنيطرة 175 أقدمية 16 سنةزونة ابراهيم 10803S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/95إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 119 مزدوجسيدي الطيبي10913Lزوين عزيز

104/09/19عمالة: سلمدرسة بئر انزرانإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rزينب الكطبي

104/09/19عمالة: سلمدرسة البحتريإقليم: القنيطرةلل غنو 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dزينب لشبط

113/02/17إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةارزيكات 39 إلتحاق بالزوجسارة البوحسيني 10960Mمزدوجمكرن
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عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: القنيطرةلل ميمونة

 - تمارة
604/09/18 16 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eسارة العماري

102/09/15إقليم: القنيطرةابراهيم الرودانيإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 21 إلتحاق بالزوجسارة المغاري 20999Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20عمالة: سلمدرسة حسن الصغيرإقليم: القنيطرةالضريسة 7 إلتحاق بالزوجسارة بوطلقة 01209N)مزدوجحصين )المقاطعة

104/09/19إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةتدانة 14 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11101Rسارة بومنجل

704/09/18إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 15 مزدوجعامر السفلية10924Yسارة بويا

1013/02/17إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 22 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dسارة حاسي

104/09/18إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةم/م المانة 18 مزدوجبنمنصور10901Yسارة سيبوس

605/09/07إقليم: القنيطرةمدرسة عين عريسإقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبار 53 إلتحاق بالزوجةسامي المخلص 10915Nمزدوجحدادة

202/09/20عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: القنيطرةشكران 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20011Aسامية فلح

121/09/83إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةالمغرب العربي 152 أقدمية 16 سنةسباطي زهور 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

مدرسة الفقيه عبد إقليم: القنيطرةدار الحراق

السلم الزهراوي

104/09/19عمالة: سل 14 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01181Hسربوت وئام

416/09/98إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: القنيطرةالمكارزة 83 مزدوجمناصرة10881Bسعاد   بيط

1013/02/17إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 26 مزدوجمكرن10954Fسعاد  إزمار

616/09/98إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 57 مزدوجمناصرة10882Cسعاد المير

104/09/19إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةم.م لخناشة القبلية 12 مزدوجبحارة أولد عياد11117Hسعاد بنحدوش

104/09/02إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 47 إلتحاق بالزوجسعاد عيوش 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

116/09/98إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةابن رشد 79 إلتحاق بالزوجسعاد قنيزيعة 10946Xمزدوجأولد سلمة
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301/01/17عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 21 مزدوجعامر21512Gسعاد كريمي

102/09/20عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: القنيطرةحرث تدانة 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01193Wسعاد لكويس

104/09/18إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةأبي ذر الغفاري 15 سوق الربعاء 06803Uسعيد بريمي

)البلدية(
مزدوج

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: القنيطرةكتامة

بولعجول

102/09/20عمالة: سل 16 مزدوجعامر01257Rسعيد كاري

104/09/18عمالة: سلمدرسة م الريحانيإقليم: القنيطرةلفكارنة 31 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01166Sسعيدي اكرام

مدرسة المقاوم م إقليم: القنيطرةم.م العواكلة

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة
1104/09/18 21 مزدوجعين العودة )البلدية(26064Eسفيان بوفلجا

104/09/19إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبار 10 مزدوجبنمنصور10893Pسفيان زغاد

716/09/99إقليم: القنيطرةالتيسيرإقليم: القنيطرةالعيايدة 141 إلتحاق بالزوجسكراني  سلمى 27122E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

302/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةالربيع 7 مزدوجعامر السفلية10924Yسكينة أولحاج

102/09/20إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةالمكارزة 6 مزدوجلل ميمونة20078Yسكينة الكراب

مدرسة المفتي أبو بكر إقليم: القنيطرةالشوافع

زنيبر

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجبطانة )المقاطعة(01146Vسكينة ايت تغجدين

904/09/18إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 24 مزدوجمكرن10954Fسكينة برقية

104/09/19عمالة: سلمدرسة بئر انزرانإقليم: القنيطرةالمكارزة 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rسكينة بنسلطانة

202/09/20عمالة: سلمدرسة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةاولد بسام 16 مزدوجتابريكت )المقاطعة(20915Hسكينة بوارا

504/09/19إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةالمكارزة 14 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11094Hسكينة دوماكي

602/09/20إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11103Tسكينة زوميح

304/09/19إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: القنيطرةامغيطن 22 مزدوجمقام الطلبة11491Pسكينة زين الدين
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عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: القنيطرةالعيايدة

 - تمارة
404/09/18 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jسكينة صافي

201/01/17إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 31 مزدوجمكرن10948Zسكينة ملوري

1016/09/95إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 108 إلتحاق بالزوجسلو لطيفة 10878Yمزدوجمناصرة

102/09/20إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 سوق الربعاء 06803Uسلمى الزبيري

)البلدية(
مزدوج

202/09/20إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالعنابسة 7 إلتحاق بالزوجسلمى انصير 10960Mمزدوجمكرن

104/09/19إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةالكنافدة 11 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11101Rسلمى حساني

602/09/09إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 77 مزدوجمناصرة10882Cسلوى   مكرمان

204/09/18إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 25 مزدوجمكرن10954Fسلوى الهوتي

102/09/10إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 37 إلتحاق بالزوجسليمة جيللي 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

804/09/18إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 15 مزدوجعامر السفلية10926Aسمية المنصوري

216/09/96إقليم: القنيطرةالمام عبدهإقليم: القنيطرةالمناصرة 146 إلتحاق بالزوجسمية بوفوص 10805U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة زين العابدين بن إقليم: القنيطرةشكران

عبود

104/09/19عمالة: سل 24 باب المريسة 01157Gسميرة الغماز

)المقاطعة(
مزدوج

902/10/02إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 79 مزدوجمناصرة10885Fسميرة الفحفوحي

216/09/99إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 61 إلتحاق بالزوجسميرة بوخريص 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

104/09/02إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةالنجاجعة 102 إلتحاق بالزوجسميرة حنصاوي 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

106/09/01إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةحي السلم 1 48 سوق الربعاء 10859Cسميرة لحمر

)البلدية(
مزدوج

127/08/18عمالة: سلمدرسة المنتزه 1إقليم: القنيطرةالشوافع 31 سيدي بوقنادل 27574Wسميرة ميداوي

)البلدية(
مزدوج
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104/09/19إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: القنيطرةالشتيكات 10 إلتحاق بالزوجسناء  قوبيس 10881Bمزدوجمناصرة

302/09/14عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةهناك 28 سيدي بوقنادل 27575Xسناء أوعتاني

)البلدية(
مزدوج

106/09/01إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالزعيترات 97 إلتحاق بالزوجسناء الغاشي 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

304/09/12إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: القنيطرةإدريس الزهر 36 إلتحاق بالزوجسناء بالحاج 14658G سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

106/09/01إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 56 مزدوجمكرن10948Zسناء بنحمين

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةلل غنو

عامر

302/09/20عمالة: سل 7 مزدوجعامر26070Lسنيني عماد

مدرسة م ولد علي إقليم: القنيطرةأولد المجذوب

المكناسي

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lسهام أبيتان

104/09/18إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةمشرع احضر 21 سوق الربعاء 06803Uسهام الزرك

)البلدية(
مزدوج

1013/02/17إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةاولد عياد 31 إلتحاق بالزوجسهام الزجلي 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبارإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 16 مزدوجبحارة أولد عياد11118Jسهام العطفي

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةسيدي م لحمر

اسبيطة

706/09/00عمالة: سل 77 مزدوجعامر01248Fسهام الكعوارة

602/09/20إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةشكران 6 مزدوجسيدي علل التازي11088Bسهام انوار

605/09/11إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةلهيالفة 41 إلتحاق بالزوجسهام بوسريج 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

804/09/18إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 28 مزدوجمكرن10954Fسهير الخياري

307/09/05إقليم: القنيطرةسكينة بنت الحسينإقليم: القنيطرةلفكارنة 125 إلتحاق بالزوجسوابي إيمان 10809Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةالمريجة 7 إلتحاق بالزوجسومية البيض 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

413/02/17إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةاولد رافع 35 مزدوجمكرن10948Zسومية الزكاوي
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716/09/99إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 135 إلتحاق بالزوجسومية حراط 20073T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 11 مزدوجبني مالك11074Lشافي احمد

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي

 - تمارة
602/09/20 17 مزدوجأم عزة01361Dشكير حسناء

102/09/20إقليم: القنيطرةاولد رافعإقليم: القنيطرةدار الحراق 6 مزدوجمولي بوسلهام11142Kشلق  إيمان

116/09/98إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةعين تيهلي 125 إلتحاق بالزوجشوقي سناء 10943Uمزدوجأولد سلمة

316/09/94إقليم: القنيطرةالمغرب العربيإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 147 أقدمية 16 سنةشيشاوي حورية 20998Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات الرويضاتإقليم: القنيطرةامحاميد بويب

 - تمارة
504/09/19 22 مزدوجسيدي يحيى زعير01365Hشيماء إيسنكار

104/09/19إقليم: القنيطرةابي شعيب الدكاليإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 11 إلتحاق بالزوجشيماء التويجر 10832Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

313/02/17إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةالحي الداري 22 مزدوجمكرن10954Fشيماء العاطي

102/09/20عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01214Uشيماء ايت جاعة

101/01/17إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةم.م لخناشة القبلية 39 مزدوجعامر السفلية10926Aشيماء بيا

مدرسة الشهيد م إقليم: القنيطرةحرث تدانة

الحياني

102/09/20عمالة: سل 17 مزدوجحصين )المقاطعة(01202Fشيماء مسعودي

516/09/96إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربي 44 إلتحاق بالزوجصباح  زمرو 10943Uمزدوجأولد سلمة

107/09/04إقليم: القنيطرةم.م مكاديدإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 93 مزدوجحدادة27215Fصبرا أمين

803/09/13إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: القنيطرةأولد بلخير 43 مزدوجأيت بوبيدمان21196Nصديق فاطمة الزهراء

مدرسة زين العابدين بن إقليم: القنيطرةالكنافدة

عبود

104/09/18عمالة: سل 31 باب المريسة 01157Gصفاء إيبهاتن

)المقاطعة(
مزدوج

904/09/19إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 11 مزدوجعامر السفلية10927Bصفاء الرحيم
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حسان بن ثابت -اولد 

عامر

315/09/05إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرة 67 إلتحاق بالزوجصفاء القرني 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

304/09/18عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: القنيطرةالعيايدة 28 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01176Cصفاء بامهاود

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةحليمة السعدية

عامر

104/09/18إقليم: القنيطرة 18 مزدوجمكرن10957Jصفاء بن روان

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة

عامر

404/09/18إقليم: القنيطرة 21 مزدوجمكرن10957Jصفاء بنجدي

1013/02/17إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالفلح 22 مزدوجعامر السفلية10927Bصفاء عوريش

204/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةحرث تدانة 31 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01214Uصفاء هاشمي

116/09/93إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالحسن البصري 153 أقدمية 16 سنةصفر عائشة 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

106/09/00إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 123 أقدمية 16 سنةصفر نجات 10943Uمزدوجأولد سلمة

502/09/20عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: القنيطرةكتامة 16 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01176Cصفية البوشاري

116/09/97إقليم: القنيطرةابي شعيب الدكاليإقليم: القنيطرةهناك 55 إلتحاق بالزوجةصلح الدين تبيت 10832Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

602/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 مزدوجعامر السفلية10924Yضريبي  خديجة

104/09/18عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريإقليم: القنيطرةمشرع احضر 18 باب المريسة 01161Lطه الحضري

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/91إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: القنيطرةالمناصرة 151 أقدمية 16 سنةطويل نزهة 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

406/09/01إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالزعيترات 68 إلتحاق بالزوجعائشة الدب 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

902/09/10إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 53 إلتحاق بالزوجعائشة زيزون 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

مدرسة الشهيد م إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين

الزرقطوني

616/09/93إقليم: العرائش 157 أقدمية 16 سنةعادل البدوي 05698T القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

416/09/96إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: القنيطرةارزيكات 133 أقدمية 16 سنةعادل البلوي 05700V القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج
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102/09/20إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11094Hعادل بودراري

116/09/94إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالزعيترات 127 مزدوجمناصرة10877Xعادل زواهري

216/09/94إقليم: القنيطرةالمنزهإقليم: القنيطرةاولد الطالب 149 أقدمية 16 سنةعادل سليم 06780U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

206/09/00إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةالجولن 52 نعمعبد الله تجاجي 10916Pمزدوجحدادة

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: القنيطرةمشرع احضر

بولعجول

504/09/18عمالة: سل 18 مزدوجعامر01257Rعبد الجليل زهيري

116/09/86إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 171 أقدمية 16 سنةعبد الحي كريم 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

502/09/20إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: القنيطرةلل غنو 7 عين جوهرة-سيدي 11533Kعبد الرحمان بلحساوية

بوخلخال
مزدوج

مدرسة الشهيد م إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين

الحياني

516/09/95إقليم: العرائش 159 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الملياني 05699U القصر الكبير

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةشكران

 - تمارة
1102/09/20 17 مزدوجأم عزة01361Dعبد الرزاق حسوني

مجموعة مدارس إقليم: القنيطرةأولد زيار

دوسليم

204/09/19عمالة: سل 24 مزدوجعامر01250Hعبد الرزاق زروال

116/09/94إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 169 أقدمية 16 سنةعبد الرزاق مرزوق 10857A سوق الربعاء

)البلدية(
مزدوج

316/09/91إقليم: القنيطرةمالكة الفاسيةإقليم: القنيطرةالزعيترات 127 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10840Gعبد العزيز شميشة

102/09/20إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجلل ميمونة20078Yعبد الغني كرمة

116/09/96إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةهناك 61 إلتحاق بالزوجةعبد الكريم  شبوب 10878Yمزدوجمناصرة

116/09/93إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةاولد عياد 109 أقدمية 12 سنةعبد ا السعودي 10878Yمزدوجمناصرة

302/09/14إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةاولد عبدا 15 مزدوجمكرن10961Nعبد النبي الحافظي

102/09/20عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: القنيطرةعين تيهلي 17 مزدوجحصين )المقاطعة(01213Tعبد النبى الغزواني
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عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: القنيطرةالحريضيين

 - تمارة
802/09/20 7 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eعبد الوهاب لشهب

716/09/94إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةزهانة 28 نعمعبدالمجيد جوهر 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

605/09/11إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالحسن البصري 36 مزدوجعامر السفلية10926Aعثمان اللبار

116/09/89إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةالحي الجديد 100 مزدوجسيدي الطيبي25906Hعروي عبد ا

عمالة: الصخيرات الصفاءإقليم: القنيطرةمشرع احضر

 - تمارة
404/09/18 18 مزدوجعين العودة )البلدية(27311Kعزيز سربوت

104/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: القنيطرةأولد المالكية 15 مزدوجزكوطة14930Cعزيزة السالمي

104/09/18إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 15 مزدوجبنمنصور10898Vعسيل سهاب م

116/09/94إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةاولد العسال 149 أقدمية 16 سنةعشار هدى 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة م ولد علي إقليم: القنيطرةلل غنو

المكناسي

1002/09/20عمالة: سل 7 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lعصام العبادي

418/09/02إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةاولد عطية 56 مزدوجمناصرة10882Cعصام العتيقي

205/09/08إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 49 مزدوجمكرن10960Mعصام عزايز

505/09/07إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 43 مزدوجمناصرة10883Dعطشان بوجمعة

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

216/09/93إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرة 87 مزدوجمكرن10953Eعفور حسن

506/09/00إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 79 إلتحاق بالزوجةعلء الدين الهدي 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

205/09/11إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةلهيالفة 28 إلتحاق بالزوجةعلوي المهدي 10923Xمزدوجعامر السفلية

106/09/01إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةالضريسة 125 إلتحاق بالزوجعلو أمينة 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

516/09/85إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةهناك 69 مزدوجمناصرة10885Fعلي ادحماد
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جماعة التعيين

مدرسة اولد مصباح 

الرويف

116/09/92إقليم: القنيطرةسكينة بنت الحسينإقليم: القنيطرة 163 أقدمية 16 سنةعلي بادريس 10809Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات ام عزةإقليم: القنيطرةدار الحراق

 - تمارة
1004/09/18 21 مزدوجأم عزة01359Bعلي عبد الصمد

106/09/00عمالة: سلمدرسة إبن خلدونإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 91 مزدوجبطانة )المقاطعة(01139Mعماد العمري

113/02/17إقليم: القنيطرةاحسيناتإقليم: القنيطرةمكناسات 23 مزدوجبحارة أولد عياد11113Dعمالكي  رشيد

104/09/19إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 12 إلتحاق بالزوجةعمر الزغاري 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

316/09/96إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: القنيطرةم.م لخناشة القبلية 91 أقدمية 12 سنةعمر بتراك 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

113/02/17إقليم: القنيطرةابراهيم الرودانيإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 28 إلتحاق بالزوجةعمر كاير 20999Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس السبت إقليم: القنيطرةالزاوية

القديم

1104/09/19عمالة: سل 14 مزدوجالسهول01226Gعمر هرهاش

317/09/84إقليم: القنيطرةمولي الحسن الولإقليم: القنيطرةالشتيكات 159 أقدمية 12 سنةغردي حسن 10815E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/95إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالشقاقفة 147 أقدمية 12 سنةغروز  هشام 10946Xمزدوجأولد سلمة

106/09/00إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 51 سوق الربعاء 10863Gغريب يوسف

)البلدية(
مزدوج

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةمدرسة المحيط

عامر

204/09/19إقليم: القنيطرة 13 إلتحاق بالزوجغزلن اليونسي 10957Jمزدوجمكرن

مدرسة الفقيه عبد إقليم: القنيطرةارزيكات

السلم الزهراوي

106/09/17عمالة: سل 28 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01181Hغزلن بلعبدي

104/09/19عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 19 مزدوجحصين )المقاطعة(01205Jغزلن بن الوالي

404/09/12إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: القنيطرةالمواوقة 77 مزدوجمناصرة10881Bغزلن حلوم

113/02/17إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: القنيطرةمكناسات 23 مزدوجعامر السفلية10925Zغزلن خرشا

206/09/01إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 83 إلتحاق بالزوجغزلن مرواني 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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517/12/08إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 69 إلتحاق بالزوجغيتة الرميقي 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/95إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةمكناسات 119 مزدوجسيدي الطيبي25906Hفؤاد الثاني

116/09/92إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةصالح رشيد 59 إلتحاق بالزوجةفؤاد ذافير 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةكتامة 7 سوق الربعاء 06803Uفاتحة انكيك

)البلدية(
مزدوج

304/09/02إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةسيدي بنداود 81 إلتحاق بالزوجفاطمة إجان 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةامغيطن 12 إلتحاق بالزوجفاطمة أعراب 11143Lمزدوجمولي بوسلهام

204/09/18إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةاشراردة 15 مزدوجعامر السفلية10924Yفاطمة أموضروك

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةلمناصرة

عامر

301/01/17إقليم: القنيطرة 18 مزدوجمكرن10957Jفاطمة الحوات

104/09/18عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: القنيطرةالمريجة 28 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01176Cفاطمة الخمري

104/09/19إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةامغيطن 10 مزدوجبحارة أولد عياد11117Hفاطمة الري

302/09/14إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء  الحراق 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

213/02/17إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةاولد احمودو 25 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء إشوالن 10882Cمزدوجمناصرة

عمالة: الصخيرات ادريس بنزكريإقليم: القنيطرةلل ميمونة

 - تمارة
102/09/20 6 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أمشرا 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: القنيطرةامغيطن

الحياني

204/09/19عمالة: سل 22 مزدوجحصين )المقاطعة(01202Fفاطمة الزهراء الخلوفي

102/09/20إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةالزاوية 7 مزدوجسيدي علل التازي11088Bفاطمة الزهراء الشيخي

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةاولد عياد

اولد الغزولي

101/02/17عمالة: سل 45 مزدوجعامر01259Tفاطمة الزهراء الصديقي

104/09/18إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 28 مزدوجمكرن10961Nفاطمة الزهراء الضو
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213/02/17إقليم: القنيطرةطارق بن زيادإقليم: القنيطرةالعنابسة 34 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الكلعي 10823N)مزدوجالقنيطرة )البلدية

302/09/20إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: القنيطرةالعنابسة 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المغاري 10922Wمزدوجعامر السفلية

104/09/18إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 15 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بنعيسات 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةابي شعيب الدكاليإقليم: القنيطرةأولد بلخير 12 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء دوادة 10832Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: القنيطرةشكران 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء رودان 10839F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/91إقليم: القنيطرةمالكة الفاسيةإقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراح 102 نعمفاطمة الزهراء شهبي 10840G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20عمالة: سلمدرسة فرحات حشادإقليم: القنيطرةالحريضيين 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01199Cفاطمة الزهراء غريب

106/09/00إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةأولد بلخير 63 مزدوجعامر السفلية10923Xفاطمة الزهراء كشكاش

104/09/19إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةالمرينيين 10 مزدوجبنمنصور10891Mفاطمة الزهراء مجيدي

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةاولد عياد

عامر

904/09/19إقليم: القنيطرة 20 مزدوجمكرن10957Jفاطمة الزهراء مخلص

117/09/90إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 1إقليم: القنيطرةم/م بني مالك 167 أقدمية 16 سنةفاطمة العبدلوي 10909Gمزدوجسيدي الطيبي

102/09/20عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: القنيطرةأولد زيار 17 مزدوجحصين )المقاطعة(01213Tفاطمة القاضي

104/09/18إقليم: القنيطرةوادي المخازن2إقليم: القنيطرةالنجاجعة 19 إلتحاق بالزوجفاطمة الكباصي 21342X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

204/09/02إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 66 مزدوجمناصرة10884Eفاطمة بداوي

204/09/19عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: القنيطرةأولد زيار 16 إلتحاق بالزوجفاطمة بلمامون 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

116/09/95إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةالبغايلية 133 أقدمية 16 سنةفاطمة بن صفية 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةالضريسة 7 مزدوجعرباوة11037Wفاطمة بنجبور
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107/09/05عمالة: الرباطالمشور السعيدإقليم: القنيطرةالزعيترات 93 إلتحاق بالزوجفاطمة بوزهر 01082A)مزدوجالتواركة )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 10 إلتحاق بالزوجفاطمة دام 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة م ولد علي إقليم: القنيطرةشكران

المكناسي

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lفاطمة سليم

عمالة: الصخيرات حليمة السعديةإقليم: القنيطرةاولد بن السبع

 - تمارة
304/09/18 16 إلتحاق بالزوجفاطمة شروقي 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

602/09/20إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةالضريسة 17 مزدوجمكرن10961Nفاطمة شيشوا

عمالة: الصخيرات الرويضاتإقليم: القنيطرةامغيطن

 - تمارة
404/09/19 20 مزدوجسيدي يحيى زعير01365Hفاطمة صديق

102/09/20إقليم: القنيطرةعين السبعإقليم: القنيطرةالمريجة 9 إلتحاق بالزوجفاطمة طويط 10836C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةالمواوقة

حميدة

104/09/19عمالة: سل 15 إلتحاق بالزوجفاطمة لمراحي 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

505/09/08إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 34 مزدوجمكرن10960Mفاطمة وحسون

605/09/11عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: القنيطرةالشقاقفة 15 إلتحاق بالزوجفاطنة المنور 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99إقليم: القنيطرةأولد أوجيه 3إقليم: القنيطرةوادي الذهب 167 أقدمية 16 سنةفاطنة طويل 10822M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

213/02/17إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 28 إلتحاق بالزوجفايزة بلحارتي 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

116/09/97إقليم: القنيطرةالمام عبدهإقليم: القنيطرة 165 أقدمية 16 سنةفتحي سمية 10805U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

705/09/07إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: القنيطرةاولد عياد 70 إلتحاق بالزوجفتيحة الزريبي 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: الصخيرات مدرسة رابعة العدويةإقليم: القنيطرةأولد زيار

 - تمارة
102/09/20 17 مزدوجصباح26814Vفتيحة الفواخري

1006/09/00إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةالحسن البصري 55 مزدوجمناصرة10882Cفتيحة حسنات

402/09/20إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةالعيايدة 7 مزدوجمكرن10961Nفتيحة حلوي
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116/09/95إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةالنجاجعة 159 إلتحاق بالزوجفتيحة موطون 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

المسيرة الخضراء إقليم: القنيطرةهناك

العكاري

207/09/05عمالة: الرباط 48 إلتحاق بالزوجفتين الترومي 01027R)مزدوجحسان )المقاطعة

402/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 مزدوجعامر السفلية10924Yفدوى ازعيم

عمالة: الصخيرات انس بن مالكإقليم: القنيطرةمشرع احضر

 - تمارة
104/09/18 25 مزدوجتمارة )البلدية(19630Lفدوى بنجبور

702/09/14إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةمكناسات 21 مزدوجعامر السفلية10926Aفرحات أيت عيسى

104/09/18إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 25 مزدوجعامر السفلية10924Yفرعي مريم

716/09/92إقليم: القنيطرةالبساتينإقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمام 101 إلتحاق بالزوجفطيمة لشكر 24978Zمزدوجسيدي الطيبي

501/01/17إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 18 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dفوزية العدراوي

201/10/02إقليم: القنيطرةعسو أو بسلمإقليم: القنيطرةالقاسميين 52 إلتحاق بالزوجفوزية حسنات 27298W)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات الرمامحةإقليم: القنيطرةالمواوقة

 - تمارة
304/09/18 21 مزدوجسيدي يحيى زعير01367Kفوزية حميمو

604/09/18إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالكنافدة 31 مزدوجمكرن10953Eقبة ليلى

402/09/10إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةسيدي بنداود 30 إلتحاق بالزوجقراط منال 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

111/09/00إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةاولد عطية 55 إلتحاق بالزوجةقسماط عزيز 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: القنيطرةالمريجة

 - تمارة
104/09/18 18 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hقصاقصة رجاء

104/09/18إقليم: القنيطرةأبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةالكنافدة 15 مزدوجمولي بوسلهام11140Hقصبار فدوى

117/09/90إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةاولد احمودو 63 مزدوجعامر السفلية10923Xقصيرة  أحمد

مدرسة اولد مصباح إقليم: القنيطرةالزاوية

الرويف

204/09/19إقليم: القنيطرة 14 مزدوجبحارة أولد عياد11120Lكريمة العلجي
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عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: القنيطرةالشوافع

 - تمارة
204/09/18 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wكريمة بوطالب

مدرسة اولد مصباح 

الرويف

804/09/18إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرة 31 مزدوجمكرن10948Zكريمة حمراوي

114/09/02إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةعين تيهلي 107 أقدمية 12 سنةكعبوش فاطمة الزهراء 10943Uمزدوجأولد سلمة

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: القنيطرةدار الحراق

 - تمارة
104/09/18 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gكلع فاطمة الزهراء

113/02/17إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 26 مزدوجمكرن10954Fكلثوم ايت بريك

204/09/18إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةاشراردة 15 إلتحاق بالزوجكمراو كوثر 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات امحيجرإقليم: القنيطرةالضريسة

 - تمارة
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجكنزة بامو 01327S)مزدوجالصخيرات )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةالمناصرة

اسبيطة

106/09/01عمالة: سل 57 إلتحاق بالزوجكنساس صباح 01248Fمزدوجعامر

204/09/02إقليم: القنيطرةالبساتينإقليم: القنيطرةالبغايلية 88 إلتحاق بالزوجكوثر أحيون 24978Zمزدوجسيدي الطيبي

604/09/12إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 50 إلتحاق بالزوجكوثر اغراش 10878Yمزدوجمناصرة

104/09/18إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةالمريجة 18 مزدوجبني مالك11076Nكوثر البادوي

302/09/20إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةلل ميمونة 6 إلتحاق بالزوجكوثر الحمداني 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

204/09/18إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 24 مزدوجعامر السفلية10924Yكوثر بلقوق

102/09/20إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةالحريضيين 16 سوق الربعاء 10857Aكوثر ولد

)البلدية(
مزدوج

504/09/12إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالشقاقفة 8 إلتحاق بالزوجكوزو حسنى 10877Xمزدوجمناصرة

عمالة: الصخيرات النصرإقليم: القنيطرةحليمة السعدية

 - تمارة
104/09/19 20 مزدوجعين العودة )البلدية(23798Sكيساني فاطمة

إقليم: سيدي مدرسة م الزرقطونيإقليم: القنيطرةالبارودي

سليمان
104/09/18 15 سيدي سليمان 10845Mلبنى بولحيا

)البلدية(
مزدوج
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حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةتدانة

عامر

106/09/00إقليم: القنيطرة 67 مزدوجمكرن10957Jلحبوبي ليلى

205/09/11إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةاشراردة 28 مزدوجمكرن10948Zلحسن أيت السي لحسن

402/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 مزدوجعامر السفلية10924Yلحمر  ربيعة

113/02/17إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 28 إلتحاق بالزوجلحياني إكرام 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

813/02/17إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةاشراردة 26 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bلخلوفي فاطمة

117/09/84إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةالمام عبده 102 إلتحاق بالزوجةلزرق ادريس 10878Yمزدوجمناصرة

702/09/20عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: القنيطرةدار الحراق 17 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jلشهاب  ليلى

102/09/20عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: القنيطرةعين تيهلي 17 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01189Sلصفر سكينة

407/09/05إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 29 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dلطرش م

106/09/00إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالزعيترات 117 أقدمية 12 سنةلطفي رشيدة 10877Xمزدوجمناصرة

115/09/05إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 49 مزدوجمناصرة10883Dلطيفة المعتوقي

116/09/96إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 117 مزدوجالقنيطرة )البلدية(06781Vلغشيم عبد العاطي

313/02/17عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 25 إلتحاق بالزوجلقباقبي ليلى 27086Rمزدوجعامر

1002/09/15إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 21 مزدوجمكرن10954Fلقصوري اسماء

104/09/19عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: القنيطرةالمكرن 12 إلتحاق بالزوجلكسون بسمة 01193W)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

116/09/99إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 133 أقدمية 12 سنةلكناني  أحمد 10886Gمزدوجمناصرة

مدرسة خديجة أم إقليم: القنيطرةمشرع احضر

المؤمنين

404/09/18عمالة: سل 28 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wلمياء الخلوفي
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201/01/10إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةالمناصرة 36 إلتحاق بالزوجلمياء كعبوش 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/97إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالزعيترات 61 إلتحاق بالزوجلهللي  ليلى 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

302/09/20إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةشكران 8 إلتحاق بالزوجلوبنة اعراب 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

804/09/18إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 18 مزدوجسيدي علل التازي11084Xلوبنى لباح

مدرسة م بن الراضي إقليم: القنيطرةعين تيهلي

السلوي

202/09/20عمالة: سل 7 إلتحاق بالزوجلوبنى مكري 01179F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة خديجة أم إقليم: القنيطرةحليمة السعدية

المؤمنين

202/09/20عمالة: سل 16 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wليلى الرامي

102/09/20إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبارإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 مزدوجمولي بوسلهام11145Nليلى بنزهيرو

1007/09/04إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةزهانة 30 إلتحاق بالزوجليلى بورواح 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةالعيايدة 7 مزدوجبني مالك11070Gليلى بووشن

102/09/20عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: القنيطرةالشوافع 6 إلتحاق بالزوجليلى زركون 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(
مزدوج

513/02/17إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 29 مزدوجعامر السفلية10924Yماجدة ادغوغي

116/09/98إقليم: القنيطرةابن الخطيبإقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمام 164 إلتحاق بالزوجمايون فاطمة 10804T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/18عمالة: الرباطالسادس نونبرإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 22 إلتحاق بالزوجمجدة القادري 01032W)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

116/09/95إقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراحإقليم: القنيطرةمالكة الفاسية 16 نعممجدلين المصباحي 10838E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

906/09/17إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 22 مزدوجالخنيشات14822Kمجدوبي جميلة

116/09/96إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: القنيطرةالمكرن 170 إلتحاق بالزوجمجواد مونة 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

907/09/04إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةمدرسة المحيط 85 إلتحاق بالزوجمحجوبة الراجي 26761Mمزدوجسيدي الطيبي
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201/01/17عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: القنيطرةمكناسات 15 مزدوجعامر27306Eم  البوري

501/01/17إقليم: العرائشوادي المخازن المركزيةإقليم: القنيطرةارزيكات 24 مزدوجسوق الطلبة05845Cم  العسري

302/09/14عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةالفلح 31 سيدي بوقنادل 27575Xم ابن الدبودي

)البلدية(
مزدوج

201/01/12عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: القنيطرةلل ميمونة 28 مزدوجبطانة )المقاطعة(01145Uم احمو

504/09/18عمالة: سلمدرسة المنتزه 1إقليم: القنيطرةالعيايدة 21 سيدي بوقنادل 27574Wم اعريش

)البلدية(
مزدوج

1016/09/93إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 117 مزدوجسيدي الطيبي10913Lم اقغاني

316/09/94إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 59 مزدوجمناصرة10881Bم البوعنبي

104/09/19إقليم: القنيطرةالمكارزةإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 11 مزدوجسيدي بوبكر الحاج20997Xم الزلماطي

117/09/84إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: القنيطرةالطلس 72 مزدوجانويرات14833Xمحـــــــمـــد الــــعــولــــجـي

117/09/84عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: القنيطرةم عابد الجابري 24 نعمم الكريمي 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

102/09/20إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجلل ميمونة20078Yم ايت اوعدي

116/09/98إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 59 سوق الربعاء 06803Uم بنعيدة

)البلدية(
مزدوج

604/09/12إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةالبغايلية 28 إلتحاق بالزوجةم بورزى 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

116/09/97إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: القنيطرةالمكرن 59 إلتحاق بالزوجةم بيصر 10944Vمزدوجأولد سلمة

102/09/20عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةالمريجة 17 سيدي بوقنادل 27575Xم حجي

)البلدية(
مزدوج

604/09/19عمالة: سلمدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةاولد رافع 21 سيدي بوقنادل 01249Gم خياتي

)البلدية(
مزدوج

802/09/14إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 38 مزدوجعامر السفلية10924Yم دحماني
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104/09/02إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 38 مزدوجبني مالك11073Kم رحال

707/09/05إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 28 مزدوجمكرن10953Eم زواكي

604/09/18إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 18 مزدوجبنمنصور10898Vم صابر شاطري

302/09/15عمالة: سلمدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 24 سيدي بوقنادل 01249Gم عزابي

)البلدية(
مزدوج

116/09/98إقليم: القنيطرةمدرسة عين عريسإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 77 إلتحاق بالزوجةم قاسيم 10915Nمزدوجحدادة

إقليم: سيدي المركزية القريةإقليم: القنيطرةالمكارزة

سليمان
104/09/19 10 مزدوجأولد حسين11024Gم لبعيوي

306/09/01إقليم: القنيطرةاحمد بلفريجإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 105 أقدمية 12 سنةم محخوية 25263J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

516/09/93إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 91 مزدوجمناصرة10882Cمخروط هيشام

813/02/17إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 29 إلتحاق بالزوجمداح إلهام 10885Fمزدوجمناصرة

106/09/01إقليم: القنيطرةم/م التواصلإقليم: القنيطرةلفكارنة 75 مزدوجمكرن10949Aمراد درويش

116/09/91إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: القنيطرةالعميميين 159 إلتحاق بالزوجمرحبا رابيعة 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

913/02/17إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةمكناسات 26 إلتحاق بالزوجمرية بكراطة 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة المقاوم م إقليم: القنيطرةالمكارزة

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة
602/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(26064Eمريم الحاضري

304/09/12إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: القنيطرةلل غنو 77 مزدوجالعوامرة05720Sمريم الحجامي

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةلهيالفة

اولد الغزولي

302/09/09عمالة: سل 21 إلتحاق بالزوجمريم الحيمر 01259Tمزدوجعامر

904/09/18إقليم: الخميساتشوقيإقليم: القنيطرةالزاوية 21 إلتحاق بالزوجمريم الخباز 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

205/09/07عمالة: مكناسالوحدةإقليم: القنيطرةالقاسميين 47 إلتحاق بالزوجمريم السنوسي 04014M)مزدوجتولل )البلدية
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206/10/20عمالة: سلمدرسة البحتريإقليم: القنيطرةكتامة 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dمريم ايت عمر

204/09/18إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةالفلح 16 إلتحاق بالزوجمريم باكي 10948Zمزدوجمكرن

506/09/17عمالة: سلمدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 19 سيدي بوقنادل 01249Gمريم بزيط

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات عين اعتيقإقليم: القنيطرةأولد المالكية

 - تمارة
105/09/11 38 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hمريم بن حميد

204/09/18عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: القنيطرةالعنابسة 21 مزدوجعامر27306Eمريم بوخليف

104/09/18إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةمكناسات 14 مزدوجعامر السفلية10926Aمريم خلخال

106/09/00إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 123 أقدمية 12 سنةمريم سلمان 10886Gمزدوجمناصرة

104/09/18إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةعين القصب 21 مزدوجسيدي علل التازي11085Yمريم عيفوط

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةمكناسات

عامر

302/09/15إقليم: القنيطرة 11 مزدوجمكرن10957Jمريم لغشمي

مدرسة مولي المكي إقليم: القنيطرةالمواوقة

العلوي

104/09/18عمالة: سل 31 باب المريسة 01153Cمريم مرابط

)المقاطعة(
مزدوج

513/02/17إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالفلح 22 مزدوجعامر السفلية10927Bمريم مكاوي

116/09/98إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 116 إلتحاق بالزوجةمصطفى البوشتي 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبار 22 مزدوجبنمنصور10898Vمصطفى كرامي

116/09/98إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةالمكرن 137 أقدمية 16 سنةمطعيش سناء 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

516/09/94إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةالركابي 131 أقدمية 12 سنةمعتز عزيز 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةالمواوقة

عامر

704/09/18إقليم: القنيطرة 21 مزدوجمكرن10957Jمليكة بل اهمو

102/09/20عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: القنيطرةأولد زيار 17 مزدوجحصين )المقاطعة(01213Tمليكة بننوري
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116/09/95إقليم: القنيطرةمولي رشيدإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 133 أقدمية 16 سنةمماس انغيتن 10817G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/81إقليم: القنيطرةالقاضي عياضإقليم: القنيطرةاولد العسال 187 أقدمية 16 سنةمنصور العوادي 10796J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

616/09/99إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 61 مزدوجمناصرة10882Cمنى الشهب

304/09/19إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةشكران 14 مزدوجعامر السفلية10927Bمنى الرحالي

502/09/16إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 18 مزدوجسيدي علل التازي10872Sمنى عبوش

102/09/14إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالنجاجعة 21 إلتحاق بالزوجةمهدي بيتة 10877Xمزدوجمناصرة

116/09/93إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةهناك 105 أقدمية 12 سنةمولودي إدريس 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة اولد مصباح 

الرويف

104/09/19إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرة 24 سوق الربعاء 06803Uمونير البدوا

)البلدية(
مزدوج

213/02/17عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: القنيطرةاولد احمودو 23 إلتحاق بالزوجمويمي إلهام 01247E سيدي بوقنادل

)البلدية(
مزدوج

116/09/98إقليم: القنيطرةالمنزهإقليم: القنيطرةم.م لكفيفات 155 أقدمية 16 سنةميجود سميرة 06780U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

816/09/94إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةاشراردة 83 مزدوجسيدي علل التازي10872Sميلود الباهي

عمالة: الصخيرات م الفاسيإقليم: القنيطرةالمواوقة

 - تمارة
504/09/18 31 مزدوجتمارة )البلدية(01306Uميلودة الحمروضي

202/09/10إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 35 إلتحاق بالزوجمينة العثماني 10885Fمزدوجمناصرة

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةعين القصب

اولد الغزولي

104/09/18عمالة: سل 31 مزدوجعامر01259Tنائلة مسبب

516/09/97إقليم: القنيطرةم.م مكاديدإقليم: القنيطرةأولد المالكية 103 مزدوجحدادة27215Fنابيل مشعر

104/09/18إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةالشوافع 18 مزدوجسيدي علل التازي10872Sنادية اوشبو

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

804/09/19إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرة 8 إلتحاق بالزوجنادية سكريمي 10877Xمزدوجمناصرة
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عمالة: الصخيرات الطلسإقليم: القنيطرةامحاميد بويب

 - تمارة
402/09/20 16 مزدوجعين العودة )البلدية(27586Jنادية علي عبد العزيز

عمالة: الصخيرات مدرسة رابعة العدويةإقليم: القنيطرةالمريجة

 - تمارة
502/09/20 17 مزدوجصباح26814Vنادية كوزكارن

عمالة: الصخيرات الرمامحةإقليم: القنيطرةاحسينات

 - تمارة
604/09/18 21 مزدوجسيدي يحيى زعير01367Kنادية محفوظ

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: القنيطرةتدانة

 - تمارة
602/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gنادية يديني

417/09/90إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 61 مزدوجمناصرة10882Cناوي فاطمة

204/09/18إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةأبي ذر الغفاري 14 مزدوجبنمنصور10894Rنبيلة الحضراتي

عمالة مقاطعة النارةإقليم: القنيطرةطارق بن زياد

عين الشق
116/09/87 166 أقدمية 16 سنةنجاة فاضل 18121W عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

405/09/08إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2إقليم: القنيطرةالشقاقفة 36 إلتحاق بالزوجنجات فطيطة 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

602/09/14إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 13 مزدوجعامر السفلية10927Bنجوى الحصايري

104/09/19عمالة: سلمدرسة م وديع السفيإقليم: القنيطرةتدانة 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01215Vنجوى اليوبي

916/09/99إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةلهيالفة 73 إلتحاق بالزوجنجية البوقاسمي 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

313/02/17إقليم: الخميساتفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبار 44 مزدوجتيفلت )البلدية(11229Eنجية بوهراوة

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةاولد عياد

 - تمارة
113/02/17 15 مزدوجأم عزة01361Dنرجس حوري

504/09/18عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةمشرع احضر 15 سيدي بوقنادل 27575Xنزهة أبوتير

)البلدية(
مزدوج

مدرسة مولي المكي إقليم: القنيطرةأولد زيار

العلوي

102/09/20عمالة: سل 17 باب المريسة 01153Cنزهة ادردور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي المكي إقليم: القنيطرةالسعديين

العلوي

113/02/17عمالة: سل 22 باب المريسة 01153Cنزهة بوعلي

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةالضريسة 7 إلتحاق بالزوجنسرين اسويسي 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

415



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات مولي سليمانإقليم: القنيطرةالكنافدة

 - تمارة
404/09/19 21 مزدوجعين العودة )البلدية(27052Dنسرين الحوات

104/09/18إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةالكنافدة 18 مزدوجسيدي علل التازي11084Xنسرين المجيد

306/09/01إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2إقليم: القنيطرةالقاسميين 64 إلتحاق بالزوجنعيمة اشي 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

204/09/18إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةالمواوقة 31 مزدوجمكرن10948Zنعيمة الشقيري

106/09/01إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيإقليم: القنيطرةأولد بلخير 67 إلتحاق بالزوجنعيمة بوهراوا 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

306/09/02إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةأولد بلخير 60 مزدوجعامر السفلية10926Aنعيمة فضلي

202/09/20عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: القنيطرةالحريضيين 17 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01176Cنهاد السماح

416/09/91إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 140 إلتحاق بالزوجنهاري نادية 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: القنيطرةالشوافع

 - تمارة
602/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gنهيلة الغزواني

مدرسة خديجة أم إقليم: القنيطرةامحاميد بويب

المؤمنين

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wنوار بكوك

107/10/09إقليم: القنيطرةعسو أو بسلمإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 61 إلتحاق بالزوجنوار شدادي 27298W)مزدوجالقنيطرة )البلدية

704/09/19إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةالضريسة 14 مزدوجبنمنصور10893Pنوار شيماء

507/09/04إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةم.م لكفيفات 73 إلتحاق بالزوجنوال تاج الدين 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

425/09/02إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 113 إلتحاق بالزوجنوال عمراوي 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

205/09/03إقليم: القنيطرة18 نونبرإقليم: القنيطرةالحسن البصري 49 إلتحاق بالزوجنور الهدى نبزري 10834A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

304/09/18إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةلل ميمونة 16 مزدوجمكرن10961Nنورا زرافي

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةارزيكات 21 مزدوجبنمنصور10894Rنورالدين كتان
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عمالة: الصخيرات م الكغاطإقليم: القنيطرةالسياح

 - تمارة
704/09/19 24 مزدوجتمارة )البلدية(25314Pنورة اليحياوي

مدرسة خديجة أم إقليم: القنيطرةتدانة

المؤمنين

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wنورة ويرار

106/09/00إقليم: القنيطرةالقاعدة الجوية 3إقليم: القنيطرةم.م لكفيفات 147 أقدمية 16 سنةهبولة أسماء 10794G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

107/09/04إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 48 إلتحاق بالزوجهجر  الشامي 10837Dمزدوجحدادة

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا

الطويرفة

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/19 24 مزدوجبومعيز10974Cهجر البوحي

104/09/18إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةم/م المانة 15 مزدوجبنمنصور10901Yهجر لقليدة

104/09/18إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 18 مزدوجعامر السفلية10924Yهدى الشبري

عمالة: الصخيرات التحاد العربيإقليم: القنيطرةالكنافدة

 - تمارة
104/09/18 23 إلتحاق بالزوجهدى المرابط 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

807/09/04إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 91 أقدمية 12 سنةهدى خرشاش 10878Yمزدوجمناصرة

116/09/92إقليم: القنيطرةالمام عبدهإقليم: القنيطرةالشقاقفة 163 أقدمية 16 سنةهرينة خليد 10805U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةاشراردة 86 إلتحاق بالزوجةهشام  العلوي 10943Uمزدوجأولد سلمة

مجموعة مدارس إقليم: القنيطرةسيدي م لحمر

الحنشة الفوارات

411/09/00عمالة: سل 77 مزدوجعامر01260Uهشام التمامي

506/09/00إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةم/م المانة 73 إلتحاق بالزوجةهشام الحناكي 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةم.م مكاديدإقليم: القنيطرةاولد عطية 119 مزدوجحدادة27215Fهشام الزاكي

505/09/03إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةاولد احمودو 31 إلتحاق بالزوجةهشام بنزينة 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةامغيطن 12 مزدوجبنمنصور10898Vهشام لوبيشي

116/09/96إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالبغايلية 78 إلتحاق بالزوجةهشام مخفي 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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104/09/18إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةالضريسة 18 مزدوجبنمنصور10901Yهطلة نعيمة

104/09/02إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 47 مزدوجمكرن10948Zهلل عبد العزيز

مدرسة الزوبير بن إقليم: القنيطرةم/م المعادكة

العوام

104/09/19عمالة: سل 19 باب المريسة 01160Kهناء افري

)المقاطعة(
مزدوج

716/09/98إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 114 إلتحاق بالزوجهناء الجراوي 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة زين العابدين بن إقليم: القنيطرةالمكارزة

عبود

104/09/19عمالة: سل 24 باب المريسة 01157Gهند مجدوبي

)المقاطعة(
مزدوج

902/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 16 مزدوجعامر السفلية10924Yهيبة الجباري

702/09/20إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةأولد زيار 7 مزدوجعامر السفلية10927Bوجدان بوعتلة

102/09/20عمالة: سلمدرسة بلل بن رباحإقليم: القنيطرةحرث تدانة 17 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01173Zوداد اشتيوي

102/09/10إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 28 مزدوجسيدي علل التازي10872Sوداد زعيم

104/09/12إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةاولد احمودو 15 إلتحاق بالزوجوسيمة بوملوي 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار

عوف

202/09/20عمالة: سل 9 إلتحاق بالزوجوصال رضوان 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

113/09/01إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةاحسينات 52 إلتحاق بالزوجوعدودي فاطمة الزهراء 10886Gمزدوجمناصرة

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

205/09/03إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرة 69 إلتحاق بالزوجوعطوش الزهرة 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

204/09/19إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 11 مزدوجعامر السفلية10926Aوفاء اضار

عمالة: الصخيرات الرويضاتإقليم: القنيطرةالضريسة

 - تمارة
104/09/19 24 مزدوجسيدي يحيى زعير01365Hوفاء الطويل

104/09/18عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: القنيطرةالضريسة 31 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01185Mوفاء اللوكي

حسان بن ثابت -اولد 

عامر

116/09/95إقليم: القنيطرةحمان الفطواكيإقليم: القنيطرة 153 أقدمية 16 سنةوفاء جوامع 10795H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

418



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20عمالة: الرباطعمار بن ياسرإقليم: القنيطرةالضريسة 7 إلتحاق بالزوجوفاء خلوفي 01069L يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة خديجة أم إقليم: القنيطرةلل ميمونة

المؤمنين

302/09/20عمالة: سل 16 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wوفاء خليف

عمالة: الصخيرات مدرسة رابعة العدويةإقليم: القنيطرةالضريسة

 - تمارة
702/09/20 17 مزدوجصباح26814Vوفاء دهيبي

604/09/19إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةالسياح 14 مزدوجبنمنصور10889Kوفاء عمراني

315/09/05إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالزعيترات 54 إلتحاق بالزوجوفاء كيسان 10946Xمزدوجأولد سلمة

304/09/18إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 24 مزدوجسيدي علل التازي10872Sولد خيا علي حيات

104/09/18عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 31 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jويرداني نزهة

304/09/12إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةمكناسات 14 مزدوجعامر السفلية10926Aياسر العمراني

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: القنيطرةاولد بسام

 - تمارة
602/09/20 7 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gياسين كادي

107/09/04إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةم/م المانة 70 إلتحاق بالزوجةيوسف   استيتو 10878Yمزدوجمناصرة

402/09/14إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: القنيطرةالمرابطين 28 مزدوجتيفلت )البلدية(18691Rيوسف الحافر

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةم/م المانة

اسبيطة

115/09/05عمالة: سل 76 إلتحاق بالزوجةيونس بنحادة 01248Fمزدوجعامر

102/09/14عمالة: مكناسالليمونإقليم: القنيطرةالمام عبده 42 المازيغيةمكناس )البلدية(03819Aمصطفى المهدومة

303/09/13عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: الخميساتالثكنة 21 إلتحاق بالزوجة              لحمامصي   احمد 21512Gمزدوجعامر

102/09/14عمالة: سلمدرسة توبقالإقليم: الخميساتالعقاد 28 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(26180F الرامي ابراهيم

عمالة: الصخيرات علل الفاسيإقليم: الخميساتلعظم

 - تمارة
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجإبعاز حنان 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

702/09/20إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتالتجارب 6 عين جوهرة-سيدي 11533Kأحلم بتشرافين

بوخلخال
مزدوج
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117/09/90عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: الخميساتالندلس 38 مزدوجبطانة )المقاطعة(01145Uأحمد   بيا

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتاجغيدرات

الشافي

202/09/15عمالة: سل 31 مزدوجالسهول01221Bأحمد حربال

306/09/17إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتسد القنصرة 22 مزدوجأيت يدين11303Kإدريس أراري

204/09/19إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتاولد زايد 14 عين جوهرة-سيدي 11533Kإسلم أحبتي

بوخلخال
مزدوج

113/02/17إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتايت بوبكر 35 مزدوجأيت يدين26364Fأسماء بوفوس

202/09/09إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 29 إلتحاق بالزوجأسماء صادق 11510Kمزدوجأيت مالك

102/09/20إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتايت الصغير 7 مزدوجسيدي عبد الرزاق11494Tإسماعيل بنعمران

504/09/18إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: الخميساتايت فزاز 21 مزدوجبنمنصور10889Kآمال بوغلل

102/09/20إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتالمسيديرة 6 إلتحاق بالزوجأمامة الهيان 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

804/09/18إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 21 مزدوجأيت يدين11298Eأميمة اعرارة

704/09/19عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: الخميساتعائشة الصديقية 20 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01197Aأميمة بوشارب

106/09/17إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتبريمة 21 مزدوجأيت يدين11298Eأميمة لقمان

406/09/17إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتابن رشد 28 مزدوجسيدي عبد الرزاق11502Bأمين حبوط

106/09/17إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 28 مزدوجمقام الطلبة11489Mأمين والراش

606/09/17إقليم: الخميساتعمرو بنو زكريإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 28 مزدوجخميس سيدي يحيى11544Xأولحبيب خديجة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتاجغيدرات

الشافي

202/09/15عمالة: سل 31 مزدوجالسهول01221Bإيمان مرزوق

204/09/19إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 14 عين جوهرة-سيدي 11533Kأيوب بولحفا

بوخلخال
مزدوج
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عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: الخميساتاولد موسى

 - تمارة
113/02/17 45 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xأيوب عزيزي

204/09/19إقليم: الخميساتامزارةإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 11 مزدوجآيت علي او لحسن11516Sأيوب مستعد

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الخميساتبئر انزران

الطيب السفلى

405/09/11عمالة: فاس 40 إلتحاق بالزوجا قديم حيات 01960Eمزدوجأولد الطيب

104/09/19إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتصيبارة 14 مزدوجأيت  إيكو11350Lابتسام زازا

116/09/94إقليم: الخميساتالشريف الدريسيإقليم: الخميساتعلل المصدر 149 أقدمية 16 سنةابراهيم  زهاني 11210J)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/96إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداءإقليم: الخميساتبني زوليت 16 مزدوجالداخلة )البلدية(21798Tابراهيم اليعقوبي

116/09/96إقليم: الخميساتجابر بن حيانإقليم: الخميساتابن تومرت 157 أقدمية 16 سنةابراهيم بلوح 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية

202/09/14إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتالرمل 35 مزدوجأيت يدين11298Eاحمد بويسحاق

116/09/96إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: الخميساتسيدي لحسن 105 مزدوجسيدي علل المصدر11327Lاحمد حمو يحيى

116/09/96عمالة: سلمدرسة سيدي ابراهيمإقليم: الخميساتالسلم 163 أقدمية 16 سنةاحمد ستيلو 01253Lمزدوجعامر

116/09/98إقليم: الخميساتعمرو بنو زكريإقليم: الخميساتالخوة 42 مزدوجخميس سيدي يحيى11544Xادريس اعكيدة

401/01/12إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتايت حمو قسو 39 إلتحاق بالزوجةازوكاغ اسماعيل 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

101/01/06إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتابن تومرت 72 إلتحاق بالزوجاسماء حينش 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

207/09/04إقليم: الخميساتعمر بن الخطابإقليم: الخميساتايت كراض 76 إلتحاق بالزوجةاسماعلي جمال 11331Rمزدوجسيدي الغندور

203/09/13إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 32 مزدوجتيفلت )البلدية(22999Yاسماعيل حرقاس

306/09/17عمالة: سلمدرسة م الريحانيإقليم: الخميساتالعقاد 38 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01166Sاسية بوسيف

307/09/04إقليم: الخميساتالشريف الدريسيإقليم: الخميساتسد القنصرة 61 إلتحاق بالزوجاشو وفاء 11210J)مزدوجالخميسات )البلدية
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303/09/13إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: الخميساتايت بومكسى 28 مزدوجأيت اوريبل11273Cاعزيزى اسماعيل

102/09/20إقليم: الخميساتولجة السلطانإقليم: الخميساتلعظم 7 مزدوجأيت ميمون11256Jاعكي عبد العالي

عمالة: الصخيرات اولد امباركإقليم: الخميساتعلل الفاسي

 - تمارة
505/09/17 28 مزدوجالمنزه24897Lاكرام الصنهاجي

116/09/94إقليم: الخميساتتجزئة بلميلوديإقليم: الخميساتايت بوبكر 153 أقدمية 16 سنةالحسان الفاتحي 26589A)مزدوجالخميسات )البلدية

مدرسة الفقيه عبد إقليم: الخميساتراس الحامة

السلم الزهراوي

116/09/92عمالة: سل 175 أقدمية 16 سنةالحسن الراثيدي 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

102/09/20إقليم: الخميساتعين الجمعةإقليم: الخميساتالكدادرة 7 مزدوجأيت  ايشو11381Vالحسين أيت باحا

202/09/20إقليم: الخميساتعين الجمعةإقليم: الخميساتلعظم 7 مزدوجأيت  ايشو11381Vالحسين والفقيه

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: الخميساتابن خلدون 10 جرف الملحة 18560Yالحميدي خيرة

)البلدية(
مزدوج

206/09/17إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 28 مزدوجأيت يدين11303Kالحناوي بديعة

406/09/17إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: الخميساتظهر النخلة 30 مزدوجآيت علي او لحسن11515Rالخامس بنزكونية

206/09/17إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 28 مزدوجالصفاصيف11313Wالخنبوبي يحيى

عمالة: الصخيرات الرمامحةإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

 - تمارة
202/09/10 18 مزدوجسيدي يحيى زعير01367Kالداوودي احمد

402/09/20إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتبني زوليت 7 مزدوجالكنزرة11292Yالدليمي عبد الرحمان

216/09/96إقليم: الخميساتابن سيناإقليم: الخميساتطارق بن زياد 124 أقدمية 16 سنةالربون حسن 11214N)مزدوجالخميسات )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: الخميساتالشهداء

السويكية المركزية

1004/09/02عمالة: مراكش 34 مزدوجأولد دليم02794Lالرحيوي    رشيد

113/09/00إقليم: الخميساتتجزئة بلميلوديإقليم: الخميساتسعد بن معاد 124 أقدمية 16 سنةالريفي زكية 26589A)مزدوجالخميسات )البلدية

904/09/18إقليم: الخميساتحمان الفطواكيإقليم: الخميساتايت زباير 24 إلتحاق بالزوجالزهرة شرفي 11324Hمزدوجسيدي علل المصدر
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216/09/93إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: الخميساتابو الفداء 124 أقدمية 16 سنةالسعدية البخري 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

504/09/19إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتعلل الفاسي 14 مزدوجأيت يدين22124Xالشارطي اسماء

302/09/20إقليم: الخميساتايت كراضإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 7 مزدوجبوقشمير11368Fالشريف بولباب

102/09/20إقليم: الخميساتتيزيطينإقليم: الخميساتايت الصغير 17 مزدوجأيت ميمون11260Nالشريف حفضي

عمالة: الصخيرات اولد سلمةإقليم: الخميساتالقايد بوعزة

 - تمارة
205/09/03 38 مزدوجعين عتيق )البلدية(01345Lالعبودي فاطمة

113/02/17إقليم: الخميساتخالد بن الوليدإقليم: الخميساتتارميلت 22 مزدوجأيت ميمون11251Dالعزابى م

102/09/20إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 7 عين جوهرة-سيدي 11527Dالعمراوي محسن

بوخلخال
مزدوج

1006/09/17إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 22 مزدوجسيدي عبد الرزاق11502Bالغائب هدى

124/01/08إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتابو حنيفة 24 مزدوجتيفلت )البلدية(11227Cالفجري بنعيسي

124/01/08إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتزكيت 45 مزدوجأولماس11238Pالكبير بوحنيك

113/02/17إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتعين الجمعة 35 مزدوجأولماس11238Pالكنانى عبدالكبير

116/09/93عمالة: مكناسالحافظ بن حجرإقليم: الخميساتالرمل 133 أقدمية 16 سنةالمختار شهبون 04012K)مزدوجتولل )البلدية

704/09/19إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: الخميساتظهر النخلة 21 مزدوجآيت علي او لحسن11515Rالمساري فاطمة

216/09/91إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتابو حنيفة 36 مزدوجتيفلت )البلدية(18691Rالمصطفى هاجن

106/09/17إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 13 عين جوهرة-سيدي 11527Dالمهدي بن شامة

بوخلخال
مزدوج

104/09/19عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: الخميساتالنهظة 22 مزدوجحصين )المقاطعة(01213Tالهام حمدي

104/09/19إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميسات18 نونبر 21 عين جوهرة-سيدي 11537Pالهواري عبدالرحيم

بوخلخال
مزدوج
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116/09/97إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتالخوة 90 مزدوجالخميسات )البلدية(11216Rالياس الحاج بنعلي

117/09/90إقليم: الخميساتالزبير بن العوامإقليم: الخميساتطارق بن زياد 169 أقدمية 16 سنةام أغربي 25778U)مزدوجالخميسات )البلدية

604/09/02إقليم: الخميساتعمرو بنو زكريإقليم: الخميساتبريمة 65 مزدوجخميس سيدي يحيى11544Xامرموش عادل

213/02/17إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 36 إلتحاق بالزوجامعي ليلى 11327Lمزدوجسيدي علل المصدر

104/09/18إقليم: الخميساتادريس للولإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 21 مزدوجتيداس11240Sامين بنحيدة

304/09/18عمالة: سلمدرسة م وديع السفيإقليم: الخميساتالعرفان 21 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01215Vانس  غانم

604/09/02إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتسعد بن معاد 89 مزدوجالخميسات )البلدية(11216Rانوار علوي

عمالة: الصخيرات السلمإقليم: الخميساتاولد زايد

 - تمارة
108/02/17 35 مزدوجمرس الخير23104Mاوسامة بنيوسف

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: الخميساتالسلم

 - تمارة
904/09/19 14 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hاوعضة صباح

405/09/03إقليم: الخميساتم الزرقطونيإقليم: الخميساتسد القنصرة 110 إلتحاق بالزوجاولد بن علي حليمة 11218T)مزدوجالخميسات )البلدية

304/09/02إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتامزارة 31 ايت عبد القادر سيدي عبد 

القادر
11513N سيدي علل

البحراوي )البلدية(
مزدوج

113/02/17إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: الخميساتاجغيدرات 34 مزدوجأيت مالك11510Kايمان  شنة

307/09/04عمالة: سلمدرسة أبي ذر الغفاريإقليم: الخميساتم بلميلودي 14 مزدوجتابريكت )المقاطعة(20915Hايمان اعرج

104/09/18عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: الخميساتابن الهيثم 26 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cايمان بيهري

905/09/08إقليم: الخميساتالشهداءإقليم: الخميساتسعد بن معاد 8 إلتحاق بالزوجبداز مديحة 11209H)مزدوجالخميسات )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتحفصة بنت عمرإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 14 إلتحاق بالزوجبشرى حجاجي 11231G)مزدوجتيفلت )البلدية

516/09/98إقليم: الخميساتعبد ا الرحمانيإقليم: الخميساتايت بوبكر 77 إلتحاق بالزوجبكار خديجة 11221W)مزدوجالخميسات )البلدية
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906/09/00إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 69 إلتحاق بالزوجبل فريج كميلية 11769S موحى أوحمو

الزياني
مزدوج

104/09/18إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتمعاوية 20 إلتحاق بالزوجةبلبعزاوي احميدة 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات ام عزةإقليم: الخميساتصيبارة

 - تمارة
513/02/17 35 مزدوجأم عزة01359Bبلوطي م

602/09/10عمالة: الرباطاحمد الراشديإقليم: الخميساتعقبة بن نافع 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01039Dبنعايد مراد

301/01/06إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتآيت يدين 123 أقدمية 16 سنةبنعبدلمونا نادية 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

202/09/20إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتالمسيديرة 8 إلتحاق بالزوجبهيجة بدال 11265Uمزدوجأيت اوريبل

عمالة: الصخيرات عثمان بن عفانإقليم: الخميساتالشهيد الحارتي

 - تمارة
816/09/95 114 أقدمية 16 سنةبوجديل حفيظة 01338D)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطابإقليم: الخميساتالعقاد

 - تمارة
102/09/09 31 مزدوجتمارة )البلدية(01311Zبورواح نورة

عمالة: الصخيرات الطلسإقليم: الخميساتلعظم

 - تمارة
602/09/20 7 مزدوجعين العودة )البلدية(27586Jبوطالب فاطمة

116/09/96إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتابن تومرت 125 مزدوجتيفلت )البلدية(11232Hبوطيب بوكريعة

116/09/97إقليم: الخميساتالخنساءإقليم: الخميساتالتحرير 149 أقدمية 16 سنةبونهر  عبدالرحمان 25419D)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات الطلسإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

 - تمارة
602/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(27586Jبوهنيب فاطمة

204/09/19إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتابن زيدون 13 إلتحاق بالزوجبيوض بوشرى 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

506/09/17إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتاحمد لبلج 28 مزدوجمعازيز11236Mثورية الشامي

206/09/17إقليم: الخميساتمدرسة دوار الشيخإقليم: الخميساتاولد زايد 28 إلتحاق بالزوجثورية ايت بها وعلي 27516H)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتالزبير بن العوامإقليم: الخميساتطارق بن زياد 169 أقدمية 16 سنةجمال اوعقة 25778U)مزدوجالخميسات )البلدية

316/09/95إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتامزارة 43 سيدي علل 11513Nجميلة لبجيوي

البحراوي )البلدية(
مزدوج
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302/09/20إقليم: الخميساتامزارةإقليم: الخميساتالعرفان 7 مزدوجآيت علي او لحسن11516Sجواد بايدريس

عمالة: الصخيرات ابن الهيثمإقليم: الخميساتاولد زايد

 - تمارة
304/09/18 31 مزدوجتمارة )البلدية(01314Cجيهان حباش

216/09/98إقليم: الخميساتابوبكر الرازيإقليم: الخميساتادريس للول 100 أقدمية 12 سنةحباد م 11274Dمزدوجمجمع الطلبة

502/09/20إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتعين الجمعة 7 مزدوجالكنزرة11284Pحسام ايت سي

616/09/93عمالة: الرباطألمام الغزاليإقليم: الخميساتطارق بن زياد 169 أقدمية 16 سنةحسن بنوشان 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

116/09/86عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 193 أقدمية 16 سنةحسن بيسي 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/97عمالة: مكناسمدرسة توللإقليم: الخميساتالتعاونية 149 أقدمية 16 سنةحسناء بكار 04013L)مزدوجتولل )البلدية

406/09/17إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتابن رشد 28 مزدوجسيدي عبد الرزاق11502Bحسناء بوقرطاشة

104/09/18إقليم: الخميساتابو القاسم الشابيإقليم: الخميساتسوق السبت 16 إلتحاق بالزوجحسنة لحسيني 11230F)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتتجزئة بلميلوديإقليم: الخميساتالخوة 138 أقدمية 16 سنةحفيظة  غانم 26589A)مزدوجالخميسات )البلدية

403/09/13إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتايت شاعو 28 مزدوجتيفلت )البلدية(11232Hحفيظة الريحاني

106/09/17إقليم: الخميساتعلل المصدرإقليم: الخميساتابن رشد 38 مزدوجسيدي علل المصدر11320Dحفيظة بندادا

302/09/14إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 28 مزدوجتيفلت )البلدية(11232Hحليمة بنهماشت

316/09/98إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتسوق السبت 61 مزدوجتيفلت )البلدية(21328Gحليمة قاسمي

504/09/18إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتالرمل 24 إلتحاق بالزوجحليمة قرواش 11298Eمزدوجأيت يدين

102/09/20إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 7 إلتحاق بالزوجحليمية الغنيمي 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

804/09/19إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتصيبارة 14 مزدوجمجمع الطلبة11275Eحمزة الكحلوي
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116/09/96إقليم: الخميساتجناتنإقليم: الخميساتابن بطوطة 94 مزدوجحودران11343Dحميد اسلف

102/09/20إقليم: الخميساتبوقشميرإقليم: الخميساتاولد موسى 7 مزدوجبوقشمير11365Cحميد باعمار

116/09/94عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغإقليم: الخميساتايت اومناصف 169 أقدمية 16 سنةحميد بورزاح 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 157 أقدمية 16 سنةحميد لعبايدي 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/85إقليم: الخميساتالزبير بن العوامإقليم: الخميساتجناتن 197 أقدمية 16 سنةحميد مجاط 25778U)مزدوجالخميسات )البلدية

202/09/20إقليم: الخميساتحمان الفطواكيإقليم: الخميساتالسلم 10 إلتحاق بالزوجحنان أزعوم 11324Hمزدوجسيدي علل المصدر

706/09/00إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتايت شاعو 107 أقدمية 12 سنةحنان الزين 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

112/09/01إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتالتحرير 163 أقدمية 16 سنةحياة بوسالم 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتلعظم 7 مزدوجأيت يدين22124Xحيوكان نبيل

113/02/17إقليم: الخميساتاولد موسىإقليم: الخميساتالنزالة 26 مزدوجازحيليكة11464Kخالد حداد

116/09/98إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتابن تومرت 96 مزدوجتيفلت )البلدية(22999Yخالد قوبع

عمالة: الصخيرات ابن تومرتإقليم: الخميساتراس الحامة

 - تمارة
106/09/00 59 مزدوجتمارة )البلدية(27217Hخديجة أوحيم

116/09/96إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتم بلميلودي 130 أقدمية 16 سنةخديجة التالغزي 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

107/09/04عمالة: مكناسالمختار السوسيإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 79 إلتحاق بالزوجخديجة التجاني 04008F)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات بدرإقليم: الخميساتعبد ا الرحماني

 - تمارة
116/09/98 118 أقدمية 16 سنةخديجة الغراق 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

1013/02/17إقليم: الخميساتعمر بن الخطابإقليم: الخميساتتيزيطين 30 مزدوجسيدي الغندور11331Rخديجة بنيحيى

205/09/19إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتايت الصغير 14 مزدوجمعازيز11236Mخديجة حدادي
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406/09/17إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 28 مزدوجمقام الطلبة11485Hخديجة حشحوش

406/09/00إقليم: الخميساتمدرسة دوار الشيخإقليم: الخميساتايت عمر 102 إلتحاق بالزوجخديجة عبداني 27516H)مزدوجالخميسات )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتالتجارب 9 إلتحاق بالزوجخديجة فراح 11292Yمزدوجالكنزرة

124/01/08إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتالمير مولي عبد ا 18 مزدوجمعازيز11236Mخديجة مزوز

عمالة: الصخيرات عبد ا بن ياسينإقليم: الخميساتالعرفان

 - تمارة
902/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(01330Vخولة لعريبي

323/01/08إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتايت زباير 30 مزدوجمجمع الطلبة11275Eخيي أحمد سعيدة

504/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتايت الصغير 16 مزدوجمقام الطلبة11491Pدرداك اشرف

عمالة: الصخيرات عبد الخالق الطريسإقليم: الخميساتالعقاد

 - تمارة
704/09/18 26 مزدوجعين العودة )البلدية(23494Lرانيا وليمي

104/09/18إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 31 مزدوجسيدي عبد الرزاق11494Tربيع لفداوي

504/09/18إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتاولد موسى 21 مزدوجأيت يدين11298Eربيعة الحمداوي

302/09/10إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتالريبعة 35 سيدي علل 11513Nربيعة ودود

البحراوي )البلدية(
مزدوج

404/09/18إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتالخوارزمي 14 عين جوهرة-سيدي 11522Yرجاء  مومني

بوخلخال
مزدوج

806/09/17إقليم: الخميساتابن سيرينإقليم: الخميساتايت شاعو 19 مزدوجمعازيز11235Lرجاء ايت سي

104/09/19إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتاجغيدرات 11 عين جوهرة-سيدي 11537Pرجاء بنيحي

بوخلخال
مزدوج

402/09/14إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتمريم العذراء 34 مزدوجتيفلت )البلدية(11232Hرجاء تومي

502/09/14إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتم بلميلودي 24 مزدوجتيفلت )البلدية(11227Cرجاء لهراوي

213/02/17إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتتيزيطين 35 مزدوجأيت  إيكو11350Lرجعة للوشي
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104/09/18إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 21 مزدوجسيدي عبد الرزاق11494Tرشيد  السروت

116/09/94إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الخميساتبريمة 137 أقدمية 16 سنةرشيد اهلل 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/96إقليم: الخميساتالسمارةإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 157 أقدمية 16 سنةرشيد تغبولي 11278Hمزدوجمجمع الطلبة

102/09/10إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتطارق بن زياد 38 مزدوجأيت يدين11298Eرشيد خريبش

116/09/96إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيب 149 إلتحاق بالزوجةرشيد سعودي 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

113/02/17إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتصيبارة 35 مزدوجتيفلت )البلدية(18691Rرشيد سعيدي

104/09/18إقليم: الخميساتالتحريرإقليم: الخميساتايت كراض 21 مزدوجحودران11338Yرشيد عوا

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: الخميساتالعزازبة

 - تمارة
904/09/19 12 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eرشيد نزيه

عمالة: الصخيرات زليخة نصريإقليم: الخميساتالتجارب

 - تمارة
502/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eرشيدة بيقنضرن

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: الخميساتاولد موسى

 - تمارة
1004/09/18 21 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eرشيدةا اعسال

216/09/92إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: الخميساتسيدي بوشوكة 185 أقدمية 16 سنةرضوان السعدي 11234K سيدي علل

البحراوي )البلدية(
مزدوج

204/09/18إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتايت بوبكر 25 مزدوجأيت يدين11303Kرضوان هوري

304/09/19إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتالمل 10 عين جوهرة-سيدي 11527Dرضى بنيحي

بوخلخال
مزدوج

1007/09/05إقليم: الخميساتعلل المصدرإقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيب 31 مزدوجسيدي علل المصدر11320Dزكرياء بنالجيللي

106/09/17إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 18 مزدوجمقام الطلبة11485Hزكرياء شوقي

عمالة: الصخيرات النورإقليم: الخميساتايت حمو الصغير

 - تمارة
213/02/17 35 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rزكرياء هوبان

616/09/96عمالة: الرباطألمام الغزاليإقليم: الخميساتم الزرقطوني 40 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01050Rزكية صبحي
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106/09/00إقليم: الخميساتفاطمة الفهريةإقليم: الخميساتالشهداء 24 مزدوجتيفلت )البلدية(11229Eزهير العثماني

104/09/18إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: الخميساتالعقاد 31 مزدوجأيت بلقاسم11539Sزينب أزمي حسني

عمالة: الصخيرات المسيبرةإقليم: الخميساتم الزرقطوني

 - تمارة
116/09/98 34 مزدوجتمارة )البلدية(01308Wزينب العتباني

302/09/20عمالة: سلالنجاح 2إقليم: الخميساتالقايد بوعزة 9 إلتحاق بالزوجزينب عمراوي 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

213/02/17عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: الخميساتادريس للول 40 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jسارة آيت عزي

602/09/20إقليم: الخميساتامزارةإقليم: الخميساتالتجارب 7 مزدوجآيت علي او لحسن11516Sسارة البجيج

202/09/20إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتالتوزيع 7 عين جوهرة-سيدي 11522Yسارة بن عساس

بوخلخال
مزدوج

105/09/17إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتالبحتري 20 إلتحاق بالزوجسامية غريب 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/98إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتفاطمة الفهرية 54 مزدوجتيفلت )البلدية(11232Hستيتو بشرى

113/02/17إقليم: الخميساتعلل المصدرإقليم: الخميساتايت حمو قسو 35 مزدوجسيدي علل المصدر11320Dسعاد احدو

806/09/17إقليم: الخميساتجناتنإقليم: الخميساتايت بومكسى 38 مزدوجحودران11343Dسعاد الحناوي

106/09/17إقليم: الخميساتتارميلتإقليم: الخميساتعين الجمعة 28 مزدوجأولماس11383Xسعاد بوكزمير

عمالة: الصخيرات تامسناإقليم: الخميساتالتجارب

 - تمارة
501/01/10 28 مزدوجسيدي يحيى زعير24867Dسعيد العموري

104/09/19إقليم: الخميساتابن خلدونإقليم: الخميساتعلل الفاسي 24 مزدوجتيفلت )البلدية(11228Dسعيدة الجراجري

906/09/17إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتولجة السلطان 28 مزدوجأيت يدين11298Eسعيدة بنحمادي

404/09/18إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتلعظم 21 مزدوجأيت يدين11298Eسعيدة بورقية

عمالة: الصخيرات النورإقليم: الخميساتالعقاد

 - تمارة
404/09/18 31 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rسكينة بعزيز
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1004/09/18إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 21 مزدوجبنمنصور10893Pسكينة خاتم

104/09/19إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتالمسيديرة 24 مزدوجأيت يدين11298Eسكينة ركيبي

102/09/20إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 17 مزدوجمقام الطلبة11485Hسكينة طوازيط

104/09/18إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتالعزازبة 18 عين جوهرة-سيدي 11530Gسكينة كروم

بوخلخال
مزدوج

104/09/18إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتالعرفان 21 مزدوجسيدي عبد الرزاق11494Tسكينة كموسي

202/09/20إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتالتوزيع 17 عين جوهرة-سيدي 11530Gسلوى البوزياني

بوخلخال
مزدوج

116/09/95إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتبومعجون 139 أقدمية 12 سنةسليم جوت 11265Uمزدوجأيت اوريبل

104/09/18إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتايت بوبكر 25 مزدوجأيت يدين26364Fسمراء بنعرفة

1004/09/18إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتعمر بن الخطاب 14 إلتحاق بالزوجسمية  اهرو 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

604/09/18إقليم: الخميساتالتحريرإقليم: الخميساتابن رشد 21 مزدوجحودران11338Yسميرة ميروش

105/09/11إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتبريمة 11 إلتحاق بالزوجسميرة وعزيز 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتايت اومناصف 7 مزدوجالكنزرة11289Vسناء أعلل

206/09/17إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتالعقاد 28 مزدوجتيفلت )البلدية(11227Cسناء ديدوش

102/09/20عمالة: سلمدرسة فرحات حشادإقليم: الخميساتالسلم 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01199Cسهام اشوى

613/02/17إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتعين سعادة 34 إلتحاق بالزوجسهام بنبوطيب 26364Fمزدوجأيت يدين

202/09/09إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 21 مزدوجأيت مالك11510Kسهام بوست

مدرسة م بن عبد إقليم: الخميساتالساقية الحمراء

الكريم الخطابي

116/09/99عمالة: سل 85 باب المريسة 21531Cسهام صبان

)المقاطعة(
مزدوج
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مدرسة المفتي أبو بكر إقليم: الخميساتالساقية الحمراء

زنيبر

202/09/16عمالة: سل 31 مزدوجبطانة )المقاطعة(01146Vسهام لعنطزا

117/09/90إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتالبحتري 131 إلتحاق بالزوجشرفاء جنيح 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

304/09/18إقليم: الخميساتابو القاسم الزيانيإقليم: الخميساتبريمة 18 مزدوجأولماس11239Rشيماء  ملوك

205/09/19إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتايت الصغير 14 عين جوهرة-سيدي 11522Yشيماء أولكبير

بوخلخال
مزدوج

702/09/20إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتالتوزيع 7 إلتحاق بالزوجشيماء المتوكل 26364Fمزدوجأيت يدين

613/02/17إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: الخميساتايت بومكسى 35 مزدوجأيت سيبرن11243Vصابرين بنوار

104/09/18إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتابن رشد 21 مزدوجأيت يدين22124Xصالح اليوسفي

عمالة: الصخيرات النصرإقليم: الخميساتالعقاد

 - تمارة
104/09/18 26 مزدوجعين العودة )البلدية(23798Sصباح الزبيري

213/02/17إقليم: الخميساتمعاويةإقليم: الخميساتالمل 36 عين جوهرة-سيدي 11520Wصفاء عزوزي

بوخلخال
مزدوج

عمالة: الصخيرات انوالإقليم: الخميساتابن الهيثم

 - تمارة
104/09/19 24 مزدوجعين العودة )البلدية(01329Uصفاء علواني

عمالة: الصخيرات عين الحياةإقليم: الخميساتالعرفان

 - تمارة
116/09/99 52 مزدوجعين العودة )البلدية(26340Eصلحي   عائشة

المدرسة الجماعاتية إقليم: الخميساتالسلم

اولد الغزولي

113/02/17عمالة: سل 45 مزدوجعامر01259Tصوفيا الخالدي

116/09/97إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتبومعجون 157 أقدمية 16 سنةطارق الرباج 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

1004/09/20إقليم: الخميساتمدرسة دوار الشيخإقليم: الخميساتتيزيطين 8 إلتحاق بالزوجعائشة أكيود 27516H)مزدوجالخميسات )البلدية

104/09/18عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 21 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01036Aعائشة فاضلي

204/09/18إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: الخميساتتيزيطين 31 مزدوجأيت اوريبل11273Cعائشة لحسيني

106/09/01إقليم: الخميساتمدرسة دوار الشيخإقليم: الخميساتسيدي لحسن 115 أقدمية 12 سنةعادل إلهام 27516H)مزدوجالخميسات )البلدية
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606/09/17عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: الخميساتايت الصغير 28 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01197Aعادل الرويشات

116/09/96إقليم: الخميساتمدرسة دوار الشيخإقليم: الخميساتبرجلين 105 مزدوجالخميسات )البلدية(27516Hعادل الطوصي

902/09/20إقليم: الخميساتالنجدةإقليم: الخميساتاولد زايد 6 مزدوججمعة مول البلد11425Tعالي منتا

106/09/17إقليم: الخميساتتيفوغالينإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 19 مزدوجبوقشمير11366Dعبد الله عسيوي

116/09/94إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتبنو عمرو 98 مزدوجتيفلت )البلدية(21328Gعبد الله احيزون

104/09/02إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 31 مزدوجتيفلت )البلدية(18689Nعبد الجليل الطوصي

104/09/18إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 15 مزدوجسيدي عبد الرزاق11502Bعبد الحق الغائب

704/09/19إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتبومعجون 11 مزدوجالكنزرة11289Vعبد الرحمان بنرمضان

عمالة: الصخيرات النورإقليم: الخميساتالتوزيع

 - تمارة
204/09/18 31 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rعبد الرحمان بولعصافر

203/09/13إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتابن بطوطة 34 مزدوجتيفلت )البلدية(22999Yعبد الرحيم المكاوي

306/09/01إقليم: الخميساتمعاويةإقليم: الخميساتابن سيرين 44 عين جوهرة-سيدي 11520Wعبد الرحيم شاكري

بوخلخال
مزدوج

204/09/18إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الخميساتالرمل 15 مزدوجأيت ميمون11253Fعبد الرزاق حدو عمرو

116/09/98إقليم: الخميساتالزبير بن العوامإقليم: الخميساتايت عمر 163 أقدمية 16 سنةعبد الرفيع اليمودي 25778U)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الخميساتايت شاعو 133 أقدمية 16 سنةعبد الصمد الشريف 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: الخميساتالتوزيع 7 مزدوجالكنزرة11295Bعبد الصمد بنعقة

402/09/20إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتاولد زايد 7 مزدوجأيت يدين22124Xعبد الصمد بويحياوي

216/09/93إقليم: الخميساتتجزئة بلميلوديإقليم: الخميساتطارق بن زياد 173 أقدمية 16 سنةعبد العالي أزخمام 26589A)مزدوجالخميسات )البلدية
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119/04/17إقليم: الخميساتالخوارزميإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 33 مزدوجالرماني )البلدية(22120Tعبد العالي طالعي

116/09/93عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغإقليم: الخميساتايت سيبرن 147 أقدمية 16 سنةعبد العزيز المستحي 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتخالد بن الوليد 159 أقدمية 16 سنةعبد العزيز عمري 11335Vمزدوجسيدي الغندور

116/09/96عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلإقليم: الخميساتراس الحامة 136 أقدمية 16 سنةعبد العزيز قشوش 01163N باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/94إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتظهر النخلة 157 أقدمية 16 سنةعبد الكريم بلعرفاوي 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

802/09/20إقليم: الخميساتايت زبايرإقليم: الخميساتالتوزيع 7 مزدوجأيت  إيكو11359Wعبد اللطيف فنيدي

202/09/20إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتاولد زايد 6 مزدوجمقام الطلبة11491Pعبد ا لمغاري

116/09/93إقليم: الخميساتابن سيناإقليم: الخميساتايت سيبرن 175 أقدمية 16 سنةعبد المجيد الزهري 11214N)مزدوجالخميسات )البلدية

316/09/94إقليم: الخميساتعبد ا الرحمانيإقليم: الخميساتالبحتري 128 أقدمية 16 سنةعبد المنعيم ازروال 11221W)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/91عمالة: مكناسايت عبة المركزإقليم: الخميساتالتعاونية 141 أقدمية 16 سنةعبد المومن راغب 04024Yمزدوجدار أم السلطان

916/09/93إقليم: الخميساتحمان الفطواكيإقليم: الخميساتالخوة 122 أقدمية 12 سنةعبد النبي النامو 11324Hمزدوجسيدي علل المصدر

116/09/93إقليم: الخميساتالشريف الدريسيإقليم: الخميساتايتسعيد لفرايش 163 أقدمية 16 سنةعبد النبي بلباشير 11210J)مزدوجالخميسات )البلدية

104/09/19إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتالعزازبة 14 عين جوهرة-سيدي 11530Gعبد الهادي بيروني

بوخلخال
مزدوج

104/09/18إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 31 مزدوجأيت يدين11303Kعبد الواحد الجبلي

104/09/18إقليم: الخميساتالتجاربإقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيز 15 إلتحاق بالزوجةعبد لله القندادي 11452Xمزدوجمرشوش

304/09/18إقليم: الخميساتابو القاسم الزيانيإقليم: الخميساتبريمة 18 مزدوجأولماس11239Rعبدالرحمان  اقبوش

106/09/17إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتبريمة 27 مزدوجأيت يدين22124Xعبدالكريم بنرزوق
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401/01/12إقليم: الخميساتالشريف الدريسيإقليم: الخميساتايت بوبكر 28 إلتحاق بالزوجةعبدا بنعل 11210J)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات م الزرقطونيإقليم: الخميساتالثكنة

 - تمارة
116/09/92 147 أقدمية 16 سنةعثمان المودن 01322L)مزدوجالهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات السعديينإقليم: الخميساتابو الفداء

 - تمارة
106/09/17 34 مزدوجالصخيرات )البلدية(01324Nعزوزي صباح

116/09/98إقليم: الخميساتجابر بن حيانإقليم: الخميساتراس الحامة 94 إلتحاق بالزوجةعزيز الخليفي 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/96إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الخميساتتيزيطين 157 أقدمية 16 سنةعزيز مغري 04205Vمزدوجأيت يعزم

306/09/17إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتولجة السلطان 29 إلتحاق بالزوجعزيزة أيت غانم 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

204/09/18إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتبرجلين 14 إلتحاق بالزوجعزيزة بوتنزار 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

302/09/20إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 17 مزدوجأيت سيبرن11243Vعطبي لمياء

102/09/20إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتالمسيديرة 6 مزدوجمقام الطلبة11491Pعفاف التركالي

106/09/17إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 31 إلتحاق بالزوجةعلء بيضاوي 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

116/09/87عمالة: مكناسرياض توللإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 193 أقدمية 16 سنةعلل الجديد 26639E)مزدوجتولل )البلدية

116/09/89عمالة: مكناسحليمة السعديةإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 183 أقدمية 16 سنةعلل الناجي 04010H)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/91إقليم: الخميساتابو القاسم الشابيإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 113 مزدوجتيفلت )البلدية(11230Fعلل لكزيط

108/02/17عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 26 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cعماد بنبراهيم

المدرسة الجماعاتية إقليم: الخميساتراس الحامة

اولد الغزولي

116/09/89عمالة: سل 203 أقدمية 16 سنةعمار بوراس 01259Tمزدوجعامر

204/09/18إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتالعزازبة 31 مزدوجأيت يدين11303Kعمر اعكي

502/09/20إقليم: الخميساتايت يحيى الحرشةإقليم: الخميساتاولد زايد 7 مزدوجتيداس11396Lعمر عكاوي
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116/09/94إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتعمرو بنو زكري 96 مزدوجالخميسات )البلدية(11216Rعمر ونزارني

201/09/20عمالة: سلمدرسة توبقالإقليم: الخميساتالخوارزمي 7 إلتحاق بالزوجعمراني لمياء 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

105/09/02إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتبومعجون 137 أقدمية 12 سنةعميمي م 11265Uمزدوجأيت اوريبل

104/09/19عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الخميساتظهر النخلة 11 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23036Nعواطف الوطاني

105/09/03إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتالخوة 57 إلتحاق بالزوجعياش حسناء 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/95إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتحمان الفطواكي 161 أقدمية 16 سنةعيدة سلهمي 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

118/09/02إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 61 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18173Cغريبة ميسوري

عمالة: الصخيرات ابن تومرتإقليم: الخميساتعلل المصدر

 - تمارة
313/02/17 36 إلتحاق بالزوجغزلن عكور 27217H)مزدوجتمارة )البلدية

707/09/04عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 31 إلتحاق بالزوجغزلن نحال 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتصيبارة 7 مزدوجسيدي عبد الرزاق11504Dغيثة بن شقرون كريمي

102/09/10إقليم: الخميساتابو القاسم الشابيإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 31 مزدوجتيفلت )البلدية(11230Fفؤاد البلبال

304/09/18إقليم: الخميساتتيفوغالينإقليم: الخميساتعين الجمعة 11 مزدوجبوقشمير11366Dفؤاد الشناني

116/09/96إقليم: الخميساتابوبكر الرازيإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 139 أقدمية 16 سنةفؤاد نصري 11274Dمزدوجمجمع الطلبة

102/09/14إقليم: الخميساتعلل المصدرإقليم: الخميساتتيزيطين 38 مزدوجسيدي علل المصدر11320Dفاطمة الحناوي

204/09/18عمالة: سلمدرسة ابن الهيثمإقليم: الخميساتابن رشد 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزاهراء بنهنية 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

204/09/19إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 14 مزدوجأيت يدين22124Xفاطمة الزهراء حقي

عمالة: الصخيرات زليخة نصريإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

 - تمارة
804/09/18 21 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eفاطمة الزهراء دمران
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202/09/20إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عشاب 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

506/09/17إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتابو الفداء 19 مزدوجمعازيز11236Mفاطمة الزهراء لحسيني

601/01/10عمالة: مكناسالفارابيإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 23 إلتحاق بالزوجفاطمة باعسين 04004B)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 7 إلتحاق بالزوجفاطمة بنرحال 11513N سيدي علل

البحراوي )البلدية(
مزدوج

106/09/17عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: الخميساتابن رشد 38 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jفاطمة بواط

307/09/05إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتعين سعادة 62 مزدوجتيفلت )البلدية(21328Gفاطمة بوريش

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتالمسيديرة

عميرة

113/02/17عمالة: سل 45 مزدوجعامر01222Cفاطمة زقان

504/09/19إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 14 عين جوهرة-سيدي 11537Pفاطمة كوريعا

بوخلخال
مزدوج

113/02/17إقليم: الخميساتالنهظةإقليم: الخميساتانوال 40 مزدوجالرماني )البلدية(11226Bفاطمة لمزيلي

117/09/90إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتحمان الفطواكي 130 أقدمية 16 سنةفاطمة نجاجي 11298Eمزدوجأيت يدين

504/09/18إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتاولد موسى 21 مزدوجأيت يدين11298Eفاطنة زيمو

202/09/20إقليم: الخميساتتافودايتإقليم: الخميساتالعرفان 7 مزدوجمجمع الطلبة11281Lفتحي سهام

عمالة: الصخيرات عين الروزإقليم: الخميساتابن الهيثم

 - تمارة
202/09/20 17 مزدوجصباح01347Nفتيحة سايح

105/10/06إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتسعد بن معاد 44 مزدوجأيت يدين11303Kفدوى الحجامي

602/09/20عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: الخميساتاولد موسى 17 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01189Sفدوى زوبير

104/09/12إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتشوقي 24 نعمفدوى طحشة 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

112/09/01إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 147 أقدمية 16 سنةفدوى قيابي 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية
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104/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتالنجدة 21 مزدوجمقام الطلبة11491Pفوزية التركالي

205/09/17إقليم: الخميساتمريم العذراءإقليم: الخميساتسعد بن معاد 22 إلتحاق بالزوجفوزية زروال 20512V)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/98إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتالبحتري 132 أقدمية 16 سنةفوزية طارق 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتاحمد لبلج 7 مزدوجمجمع الطلبة11275Eفوزية مومني

516/09/94إقليم: الخميساتالشهداءإقليم: الخميساتايت شاعو 139 أقدمية 12 سنةقسو بنزيان 11209H)مزدوجالخميسات )البلدية

102/09/16إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 35 مزدوجتيفلت )البلدية(18689Nقيش حياة

104/09/18إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتالرشيدية 31 مزدوجأيت يدين26364Fكريم الصغير

102/09/16عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: الخميساتعلل الفاسي 45 عين كرمة-واد 04055Gكريم بورمضان

الرمان
مزدوج

502/09/20إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتاحمد لبلج 7 مزدوجالكنزرة11289Vكريم كرعوس

505/09/19إقليم: الخميساتالنجدةإقليم: الخميساتبومعجون 10 مزدوججمعة مول البلد11425Tكوثر  افقير

1004/09/18عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 26 سيدي بوقنادل 01252Kلبراهيمي حبيبة

)البلدية(
مزدوج

804/09/19إقليم: الخميساتعائشة الصديقيةإقليم: الخميساتصيبارة 14 مزدوجالرماني )البلدية(11224Zلبنى الحجيج

204/09/18إقليم: الخميساتابوبكر الرازيإقليم: الخميساتعمرو بنو زكري 20 إلتحاق بالزوجلبنى مروش 11274Dمزدوجمجمع الطلبة

116/09/94إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتالرمل 100 إلتحاق بالزوجةلحسن النباش 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتبوقشميرإقليم: الخميساتايت كراض 21 مزدوجبوقشمير11365Cلحسن عرساني

102/09/20إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتاولد موسى 7 مزدوجسيدي عبد الرزاق11494Tلحسن قاشو

204/09/18إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتالتجارب 21 عين جوهرة-سيدي 11527Dلحسيني م

بوخلخال
مزدوج
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902/09/20إقليم: الخميساتالمير مولي عبد اإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 مزدوجمعازيز11237Nلطيفة برطيع

802/09/10إقليم: الخميساتالشريف الدريسيإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 53 إلتحاق بالزوجلفداوي شادية 11210J)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلونإقليم: الخميساتالشهيد الحارتي

 - تمارة
102/09/10 34 مزدوجسيدي يحيى زعير26330Uلقصيور فدوى

120/03/17عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: الخميساتالمسيديرة 45 مزدوجبطانة )المقاطعة(01145Uلل خديجة الدريسي السايسي

106/09/01إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتعين سعادة 113 أقدمية 12 سنةليلى لحميدي 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

204/09/19إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتالكدادرة 14 مزدوجالكنزرة11289Vماجدة بوجات

304/09/02إقليم: الخميساتجناتنإقليم: الخميساتتافودايت 35 مزدوجحودران11343Dماجدولين جويليل

116/09/96إقليم: القنيطرةحمان الفطواكيإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 153 أقدمية 16 سنةمجيد عشاق 10795H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

206/09/17إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتبومعجون 22 مزدوجأيت يدين22124Xمحسن الخاتير

113/02/17إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 35 مزدوجمعازيز11236Mمحسن العزيز

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: الخميساتالعرفان

 - تمارة
104/09/18 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wم  بتولي

مدرسة الفقيه عبد إقليم: الخميساتعقبة بن نافع

السلم الزهراوي

104/09/19عمالة: سل 12 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01181Hم أمين البوهالي

104/09/18إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الخميساتالرمل 15 إلتحاق بالزوجةم اعسري 11448Tمزدوجمرشوش

116/09/97إقليم: الخميساتم الزرقطونيإقليم: الخميساتايت حمو قسو 90 إلتحاق بالزوجةم اغندوس 11218T)مزدوجالخميسات )البلدية

716/09/94عمالة: مكناسعمر بن شمسيإقليم: الخميساتالتعاونية 129 أقدمية 12 سنةم البوحي 03992N)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتايت حمو قسو 167 أقدمية 16 سنةم الشاهدي الوزاني 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتمدرسة دوار الشيخإقليم: الخميساتبرجلين 159 أقدمية 16 سنةم بلفراح 27516H)مزدوجالخميسات )البلدية
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116/09/93إقليم: الخميساتالشهيد الحارتيإقليم: الخميساتبرجلين 157 أقدمية 16 سنةم بن العماري 11215P)مزدوجالخميسات )البلدية

504/09/19إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 21 مزدوجسيدي عبد الرزاق11502Bم بنيحيى

502/09/20إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتاولد موسى 7 مزدوجأيت يدين22124Xم بوزردة

306/09/17إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتامزارة 32 سيدي علل 11513Nم بولهوى

البحراوي )البلدية(
مزدوج

116/09/96إقليم: الخميساتالزبير بن العوامإقليم: الخميساتايت بومكسى 141 أقدمية 16 سنةم تيزغة 25778U)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتعمر بن الخطاب 95 مزدوجالخميسات )البلدية(11216Rم حراك

105/09/03عمالة: سلمدرسة بئر انزرانإقليم: الخميساتالثكنة 38 إلتحاق بالزوجةم خربوش 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

216/09/95إقليم: الخميساتمدرسة دوار الشيخإقليم: الخميساتايت حمو قسو 147 أقدمية 12 سنةم دادي 27516H)مزدوجالخميسات )البلدية

119/09/77عمالة: الرباط11 ينايرإقليم: الخميساتعقبة بن نافع 158 أقدمية 16 سنةم زهاوي 01046L)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

116/09/95إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: الخميساتابن تومرت 53 مزدوجأيت بلقاسم11539Sم طايشة

106/09/17إقليم: الخميساتايت مالكإقليم: الخميساتبريمة 22 مزدوجأيت يدين11300Gم طباش

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: الخميساتالنهظة

 - تمارة
116/09/96 128 أقدمية 16 سنةم عابد 27310J)مزدوجعين العودة )البلدية

801/01/17إقليم: الخميساتعلل المصدرإقليم: الخميساتبريمة 31 مزدوجسيدي علل المصدر11320Dم عادل

104/09/19إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 11 عين جوهرة-سيدي 11527Dم لحسيني

بوخلخال
مزدوج

106/09/17إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتولجة السلطان 32 مزدوجأيت يدين11303Kمحيي الدين شريك

113/02/17إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتسيدي لحسن 26 مزدوجتيفلت )البلدية(24706Dمروان الصنهاجي

804/09/19إقليم: الخميساتمريم العذراءإقليم: الخميساتبومعجون 10 إلتحاق بالزوجمروة زروال 20512V)مزدوجالخميسات )البلدية
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304/09/19إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتالرشيدية 14 مزدوجالكنزرة11292Yمريم اعزارو

204/09/18إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: الخميساتالعقاد 21 مزدوجالصفاصيف11309Sمريم الملوكي

704/09/19إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتعقبة بن نافع 12 مزدوجالكنزرة11292Yمريم اوميمون

104/09/19إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: الخميساتعلل الفاسي 14 مزدوجالصفاصيف11309Sمريم بوعزاوي

104/09/19إقليم: الخميساتادريس للولإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 14 مزدوجتيداس11240Sمريم راجي

عمالة: الصخيرات علل بن عبد اإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا

 - تمارة
304/09/18 31 مزدوجسيدي يحيى زعير25272Uمريم علم

102/09/10إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: الخميساتايت زباير 46 مزدوجأيت يدين11303Kمريم قادمي

عمالة: الصخيرات م الكغاطإقليم: الخميساتفاطمة الفهرية

 - تمارة
113/09/01 34 مزدوجتمارة )البلدية(25314Pمريم كنوش

213/02/17إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتالدارسة 36 إلتحاق بالزوجمستنصر  حسناء 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

816/09/98إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتايت فزاز 61 إلتحاق بالزوجمطيع تورية 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

204/09/19إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتالمسيديرة 14 عين جوهرة-سيدي 11522Yملك مساهيل

بوخلخال
مزدوج

116/09/92إقليم: الخميساتالخنساءإقليم: الخميساتمريم العذراء 138 أقدمية 16 سنةمليكة اجرار 25419D)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات عيدالوهاب بنمنصورإقليم: الخميساتالقايد بوعزة

 - تمارة
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجمليكة البوزاعي 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

306/09/06عمالة: الميةالوحدةإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 53 مزدوجبني يخلف07727Yمنية لخليفي

102/09/14عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتمعاوية 34 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01051Sمنية منصوري

416/09/95إقليم: الخميساتحمان الفطواكيإقليم: الخميساتايتسعيد لفرايش 149 أقدمية 12 سنةمولي الحسين اومنصور 11324Hمزدوجسيدي علل المصدر

504/09/18إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: الخميساتاولد زايد 31 مزدوجأيت اوريبل11273Cمولي المهدي الوالي العلمي
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304/09/18إقليم: الخميساتابو القاسم الزيانيإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 24 مزدوجأولماس11239Rمولود اعبول

101/01/06إقليم: الخميساتم الزرقطونيإقليم: الخميساتالنزالة 96 أقدمية 16 سنةمينة امحزون 11218T)مزدوجالخميسات )البلدية

204/09/18إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: الخميساتايت فزاز 15 مزدوجمقام الطلبة11485Hمينة موساوي

116/09/97إقليم: الخميساتم الزرقطونيإقليم: الخميساتتافودايت 160 إلتحاق بالزوجنادية احبشان 11218T)مزدوجالخميسات )البلدية

504/09/18إقليم: الخميساتادريس للولإقليم: الخميسات18 نونبر 31 مزدوجتيداس11240Sنادية الداروة

205/09/17إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتعلل الفاسي 38 مزدوجتيفلت )البلدية(22999Yنادية حرشاوي

116/09/91عمالة: مكناسرياض توللإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 181 أقدمية 16 سنةنادية مول الراكوبة 26639E)مزدوجتولل )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتايت الصغير 38 مزدوجأيت يدين26364Fنبيل الصغير

116/09/99إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 90 مزدوجالخميسات )البلدية(11216Rنبيل قدوري

201/01/06إقليم: الخميساترابعة العدويةإقليم: الخميساتالنزالة 96 أقدمية 16 سنةنجاة وحمي 11212L)مزدوجالخميسات )البلدية

404/09/19إقليم: الخميساتابن سيرينإقليم: الخميساتبوقشمير 14 مزدوجمعازيز11235Lنجلء الحاضي

204/09/18عمالة: الرباطالداخلةإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 21 إلتحاق بالزوجنجوى  الحديوي 01059A يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 15 مزدوجأيت ميمون11253Fنجوى تنيل

201/01/12عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: الخميساتانوال 28 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01175Bنجية حموشي

116/09/94إقليم: الخميساتالشهيد الحارتيإقليم: الخميساتايت سيبرن 183 أقدمية 16 سنةنزهة اوفريد 11215P)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/89إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتالشريف الدريسي 152 أقدمية 16 سنةنزهة سمشي 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/91عمالة: سلمدرسة العياشيإقليم: الخميساتعلل البحراوي 122 أقدمية 16 سنةنسيم عائشة 01171X)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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102/09/20إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 17 مزدوجمرشوش11448Tنعيمة بلقرشي

عمالة: الصخيرات انوالإقليم: الخميساتالعقاد

 - تمارة
113/02/17 20 مزدوجعين العودة )البلدية(01329Uنور الدين الموساوي

113/02/17عمالة: سلمدرسة بدرإقليم: الخميساتالمل 36 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01188Rنور الدين عزوزي

316/09/93إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتالبحتري 128 أقدمية 16 سنةنور الدين هران 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: الخميساتبريمة 28 مزدوجالصفاصيف11313Wهاجر فخري

516/09/99عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزإقليم: الخميساتالثكنة 30 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01049Pهاشمي لل زينب

101/01/06إقليم: الخميساتم الزرقطونيإقليم: الخميساتالنزالة 96 أقدمية 16 سنةهشام الشرفي 11218T)مزدوجالخميسات )البلدية

204/09/19إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 14 عين جوهرة-سيدي 11537Pهشام بلوا

بوخلخال
مزدوج

104/09/18إقليم: الخميساتولجة السلطانإقليم: الخميساتالتوزيع 21 مزدوجأيت ميمون11256Jهشام جلول

116/09/96إقليم: الخميساتمدرسة دوار الشيخإقليم: الخميساتمريم العذراء 96 مزدوجالخميسات )البلدية(27516Hهشام قسمي

702/10/02إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: الخميساتايت فزاز 48 مزدوجأيت بوبيدمان21196Nهشام ليفريد

306/09/17إقليم: الخميساتمريم العذراءإقليم: الخميساتايتسعيد لفرايش 21 إلتحاق بالزوجهناء بايا 20512V)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات سيدي يحيى زعيرإقليم: الخميساتالعقاد

 - تمارة
113/02/17 45 مزدوجسيدي يحيى زعير01335Aهناء بلفقيه

مدرسة جمال الدين إقليم: الخميساتالمل

المهياوي

202/09/15عمالة: سل 21 مزدوجحصين )المقاطعة(20222Eهيشام لورداني

عمالة: الصخيرات اولد امباركإقليم: الخميساتالسلم

 - تمارة
304/09/19 24 مزدوجالمنزه24897Lوالطالب سلمى

306/09/17إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتبني زوليت 20 إلتحاق بالزوجوجدان  أخلو 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

113/02/17إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتزكيت 35 مزدوجأولماس11238Pوعطار  عصام
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102/09/10إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتعلي بن ابي طالب 24 نعموفاء الحومة 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

102/09/09إقليم: الخميساتفاطمة الفهريةإقليم: الخميساتحليمة السعدية 24 مزدوجتيفلت )البلدية(11229Eوفاء مشطون

104/09/19عمالة: سلمدرسة البحتريإقليم: الخميساتالرشيدية 11 إلتحاق بالزوجوفاء وعلوش 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

902/09/20إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتاولد موسى 7 مزدوجسيدي عبد الرزاق11494Tوليد الفرايش

عمالة: الصخيرات ادريس بنزكريإقليم: الخميساتفاطمة الفهرية

 - تمارة
106/09/00 34 مزدوجتمارة )البلدية(24710Hومساهل توفيق

216/09/97إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الخميساتابن سيرين 114 أقدمية 16 سنةياسمين العواد 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

213/02/17إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتابن رشد 34 سيدي علل 11513Nياسين أمدان

البحراوي )البلدية(
مزدوج

506/09/00إقليم: الخميساتعمر بن الخطابإقليم: الخميساتتافودايت 52 مزدوجسيدي الغندور11331Rياسين البزاز

عمالة: الصخيرات عبد الخالق الطريسإقليم: الخميساتابن الهيثم

 - تمارة
604/09/19 14 مزدوجعين العودة )البلدية(23494Lياسين الجوامعي

104/09/18إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتالعزازبة 18 عين جوهرة-سيدي 11530Gياسين القرش

بوخلخال
مزدوج

302/09/20إقليم: الخميساتتافودايتإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 7 مزدوجمجمع الطلبة11281Lيسرا السموني

104/09/19إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 14 عين جوهرة-سيدي 11530Gيسرى بازينو

بوخلخال
مزدوج

306/09/17إقليم: الخميساتعمر بن الخطابإقليم: الخميساتاولد زايد 38 مزدوجسيدي الغندور11331Rيسرى بلكوح

مدرسة م ولد علي إقليم: الخميساتابن الهيثم

المكناسي

304/09/19عمالة: سل 8 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lيوب عبد المومن

713/02/17إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: الخميساتايت عمر 36 مزدوجسيدي علل المصدر11327Lيوسف  علوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الخميساتالمل

اولد الغزولي

113/02/17عمالة: سل 23 مزدوجعامر01259Tيوسف البيضاني

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: الخميساتايت حمو الصغير

 - تمارة
313/02/17 26 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jيوسف بندريويش

444



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: الخميساتعمر بن الخطابإقليم: الخميساتاحمد لبلج 38 مزدوجسيدي الغندور11331Rيوسف سكوتي

عمالة: الصخيرات العلويينإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

 - تمارة
313/02/17 30 مزدوجسيدي يحيى زعير25223Rيوسف علوي

406/09/01إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: الخميساتتافودايت 55 مزدوجسيدي علل المصدر11327Lيونس اعكي

316/09/99عمالة: مكناسمولي لحسن حيزونيإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 109 مزدوجويسلن )البلدية(03831Nيونس المنضور

502/09/20إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتالكدادرة 7 عين جوهرة-سيدي 11522Yيونس فرجاني

بوخلخال
مزدوج

216/09/97إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتالحجامة 88 مزدوجتيفلت )البلدية(21328Gيونس ياسين

113/02/17عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: الرباطعلل بن عبد ا 15 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bأغبال حسناء

116/09/92عمالة: الرباطالفارابيعمالة: الرباطإدريس الول 42 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01040Eأفتاتي رشيدة

عمالة: الصخيرات ابن زيدونعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز

 - تمارة
105/09/03 42 مزدوجالصخيرات )البلدية(23495Mإيمان لبزع

عمالة: الصخيرات مدرسة رابعة العدويةعمالة: الرباطسكينة بنت الحسين

 - تمارة
101/02/17 24 مزدوجصباح26814Vاجانف نورة

203/09/13عمالة: سلالنجاح 2عمالة: الرباطإدريس الول 14 إلتحاق بالزوجادريسي ال سيدي عيسى سكينة 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

105/09/03عمالة: سلمدرسة الصديق بلعربيعمالة: الرباطأحمد الشرقاوي 24 نعمالبهجة مونية 18596M)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/99عمالة: سلمدرسة البراهمة 3عمالة: الرباطالمشور السعيد 30 مزدوجعامر01255Nالجوهري فتحة

216/09/93عمالة: سلمدرسة م الريحانيعمالة: الرباطالتوحيد 54 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01166Sالزاكي يوسف

313/09/02عمالة: الرباطالودايةعمالة: الرباطألمام الغزالي 32 إلتحاق بالزوجالعيادي رجاء 01014B)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عين الريبعةعمالة: الرباطعلل بن عبد ا

 - تمارة
103/09/13 24 نعمالهام حجام 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

105/09/03عمالة: الرباطالقاضي عياضعمالة: الرباطالتوحيد 22 نعمامال الصغيار 01021J)مزدوجحسان )المقاطعة
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مدرسة سعد بن أبي عمالة: الرباطإدريس الول

وقاص

304/09/18عمالة: سل 14 إلتحاق بالزوجاميمة الغنوي 01187P)مزدوجتابريكت )المقاطعة

201/02/17عمالة: الرباطوادي المخازنعمالة: الرباطالزبير بن العوام 34 إلتحاق بالزوجايمان زيدان 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/02عمالة: مكناسعبدا الشفشاونيعمالة: الرباطفاطمة الزهراء 24 نعمبنسعيد هند 03977X)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99عمالة: سلمدرسة م وديع السفيعمالة: الرباطم بلحسن الوزاني 42 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01215Vبوتشيش نجيمة

701/02/17عمالة: الرباطالملعمالة: الرباطالمسيرة 31 إلتحاق بالزوجبوزهير دنيا 01068K يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات عبد الكريم الخطابيعمالة: الرباطحسان بن ثابت

 - تمارة
116/09/85 150 أقدمية 16 سنةثورية بوهامي 01319H)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات أحمد شوقيعمالة: الرباطالمام الشافعي

 - تمارة
201/02/17 34 مزدوجمرس الخير25225Tجهان منشار

عمالة: الصخيرات م حجيعمالة: الرباطالنبعاث

 - تمارة
116/09/89 160 أقدمية 16 سنةحبيبة السلمي 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

205/09/07عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: الرباطالمسيرة 32 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01050Rحسناء الجباري

103/09/13عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيب 12 نعمحفصاء بهالة 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبد الخالق الطريسعمالة: الرباطالمام الشافعي

 - تمارة
116/09/99 22 مزدوجعين العودة )البلدية(23494Lحميد الوردي

عمالة: الصخيرات الموحدينعمالة: الرباطالمسيرة

 - تمارة
601/02/17 40 مزدوجتمارة )البلدية(01307Vحنان الكاوية

413/09/01عمالة: الرباطم بن  يوسفعمالة: الرباطاحمد الراشدي 14 إلتحاق بالزوجحنان عكرمة 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

201/02/17عمالة: سلمدرسة توبقالعمالة: الرباطالمسيرة 30 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(26180Fخديجة ازركي

104/09/19عمالة: الرباطالعهد الجديدعمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراري 8 إلتحاق بالزوجخديجة امني 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات طارق بن زيادعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز

 - تمارة
116/09/99 72 إلتحاق بالزوجخطوري دليلة 01310Y)مزدوجتمارة )البلدية

101/02/17إقليم: الخميساتصلح بالعربيعمالة: الرباطيعقوب المنصور 40 مزدوجتيفلت )البلدية(24706Dرشيدة بن علل
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116/09/88عمالة: الرباطالفقيه م غازيعمالة: الرباطالمختار السوسي 16 نعمركراكي الحسن 01077V يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات خالد بن الوليدعمالة: الرباطالولجة

 - تمارة
206/09/17 21 إلتحاق بالزوجزهري هاجر 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

101/02/17عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبعمالة: الرباطإدريس الول 34 نعمزينب الروحي 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

1001/03/11إقليم: القنيطرةالندلسعمالة: الرباطسكينة بنت الحسين 32 نعمسعيد أمروي 10814D)مزدوجالقنيطرة )البلدية

801/09/16عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريعمالة: الرباطم بن  يوسف 16 باب المريسة 01161Lسعيدة الوطاسي

)المقاطعة(
مزدوج

304/09/19عمالة: الرباطبوهللعمالة: الرباطالمام الشافعي 10 إلتحاق بالزوجسمية العلوي 01063E يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

ا لعلمة م بن سليمان 

الجزولي

213/02/17عمالة: الرباطالناشئة الميةعمالة: الرباط 32 إلتحاق بالزوجسناء العشير 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

205/09/08عمالة: الرباطالسادس نونبرعمالة: الرباطالمسيرة 30 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01032Wشيخي فردوىس

213/02/17عمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراريعمالة: الرباطبلل بن رباح 30 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01033Xصابر بشرى

213/02/17إقليم: القنيطرةعسو أو بسلمعمالة: الرباطالمنظر الجميل 32 إلتحاق بالزوجطاطي عائشة 27298W)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المسيرة الخضراء 

العكاري

116/09/95عمالة: سلمدرسة ابن المقـفععمالة: الرباط 52 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01178Eعبد الرحمان أقر

216/09/97عمالة: الرباطالسادس نونبرعمالة: الرباطالولجة 30 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01032Wعبد الصادق بنميمون

102/09/15إقليم: القنيطرةم عابد الجابريعمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيب 6 نعمعزيز ايت بوكايو 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة العلمة علي عمالة: الرباطأحمد القاسمي

عواد

116/09/94عمالة: سل 66 باب المريسة 01159Jعمر خباز

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/99إقليم: القنيطرةالندلسعمالة: الرباطعبد المالك السعدي 52 إلتحاق بالزوجفاطمة اكيا 10814D)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات زليخة نصريعمالة: الرباطعبد الهادي بوطالب

 - تمارة
103/09/13 40 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eفتيحة اوسار

520/09/04عمالة: الرباطالنور  الميعمالة: الرباطالولجة 24 إلتحاق بالزوجفتيحة بلمين 01053U يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج
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501/02/17عمالة: الرباطالمغرب العربيعمالة: الرباطالمام الشافعي 27 إلتحاق بالزوجفكري فريدة 01071N يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إدريس البحراوي عمالة: الرباطإدريس الول

اليوسفية

213/02/17عمالة: الرباط 30 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01042Gلبنى بوجريفن

913/02/17عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الرباطبلل بن رباح 30 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01049Pللسعيدة الرحالي السمللي

مدرسة سعد بن أبي عمالة: الرباطإدريس الول

وقاص

101/02/17عمالة: سل 40 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01187Pمريم الدريسي

عمالة: الصخيرات التحاد العربيعمالة: الرباطالولجة

 - تمارة
205/09/11 24 إلتحاق بالزوجمريم العمراوي 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

113/02/17عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: الرباطاحمد الراشدي 22 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cمريم قنوش

516/09/91عمالة: الرباطالتوحيدعمالة: الرباطالقاضي عياض 50 نعممضران مليكة 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

مدرسة خديجة أم عمالة: الرباطاحمد الراشدي

المؤمنين

124/04/17عمالة: سل 28 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wنادية الغريفي

مدرسة بوشعيب  عمالة: الرباطالعهد الجديد

الحريزي

305/09/11عمالة: سل 28 مزدوجحصين )المقاطعة(01204Hنبيلة خالفي

عمالة: الصخيرات المكي الناصريعمالة: الرباطالمام علي

 - تمارة
506/09/00 42 مزدوجتمارة )البلدية(01318Gنعيمة فضيلي

113/02/17عمالة: سلمدرسة بئر انزرانعمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيب 28 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rنورة الصنهاجي

505/09/07عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cهدى امحند

106/09/01عمالة: الرباطالمختار السوسيعمالة: الرباطالفقيه م غازي 40 نعمهند اوهنور 01078W يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات الفرابيعمالة: الرباطالمختار السوسي

 - تمارة
206/09/01 40 إلتحاق بالزوجواغاض هند 01323M)مزدوجالهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات جابر بن حيانعمالة: الرباطفاطمة الزهراء

 - تمارة
202/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالحسان غناج 01317F)المازيغيةتمارة )البلدية

104/09/18عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيعمالة: سلمدرسة الجعاونة 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01197Aأبيض سميرة

213/02/17إقليم: الخميساتالثكنةعمالة: سلمدرسة الزلقة 40 سيدي علل 11513Nأسماء الغاطوس

البحراوي )البلدية(
مزدوج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

201/02/17عمالة: سلالنجاحعمالة: سلمدرسة حسان بن ثابت 32 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lإكرام بمنطا

204/09/18عمالة: سلمدرسة عامر السفلىعمالة: سلفاطمة المرنيسي 20 مزدوجحصين )المقاطعة(01205Jأكز أمينة

مدرسة بوشعيب  

الحريزي

مدرسة م الشريف عمالة: سل

أمزيان

113/09/00عمالة: سل 128 أقدمية 16 سنةأمال بوركيزة 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس 

دوسليم

302/09/14عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقعمالة: سل 31 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01214Uأمينة لشكر

905/09/07عمالة: سلالبحيرةعمالة: سلمدرسة البحتري 14 مزدوجعامر27086Rأيتلحو جميلة

مدرسة زين العابدين بن 

عبود

102/09/15عمالة: سلمدرسة إبن خلدونعمالة: سل 25 إلتحاق بالزوجإيمان أيت الزاويت 01139M)مزدوجبطانة )المقاطعة

116/09/92عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة سيدي ابراهيم 143 أقدمية 16 سنةادريس تايبوت 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة الشريف عمالة: سلمدرسة الحنشة

الدريسي

716/09/91عمالة: سل 111 أقدمية 12 سنةادريوش  مليكة 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

116/09/93عمالة: سلمدرسة حي السلمعمالة: سل 146 أقدمية 16 سنةاسماء البزار 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة المطار العسكريعمالة: سلمدرسة المرينيين 32 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01192Vاسماء ماهر

116/09/98عمالة: سلمدرسة أحمد بوكماخعمالة: سلمدرسة أحمد معنينو 127 إلتحاق بالزوجاغريب زهرة 25423H باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

304/09/19عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمعمالة: سل 8 مزدوجعامر21512Gاكرام علمي

مجموعة مدارس 

الجبابرة

602/09/15عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: سل 27 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cالحرش هند

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

مدرسة م بن الراضي عمالة: سل

السلوي

105/09/11عمالة: سل 28 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01179Fالحداد جميلة

مدرسة أبي القاسم عمالة: سلمدرسة أبي ذر الغفاري

الشابي

116/09/99عمالة: سل 80 باب المريسة 23443Fالحسنية وديعي

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

104/09/18عمالة: سلمدرسة احمد السالميعمالة: سل 11 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01183Kالخياطي سارة

106/09/17عمالة: سلمدرسة توبقالعمالة: سلمدرسة ام ايمن 22 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(26180Fالدرقاوي أسماء
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

فرعية سيدي ابراهيم 

بولعجول

مدرسة الشهيد علي بن عمالة: سل

الطاهر ابيه

216/09/97عمالة: سل 34 إلتحاق بالزوجالدوادي مينة 18597N)مزدوجحصين )المقاطعة

206/09/06عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمدرسة م وديع السفي 24 إلتحاق بالزوجالربان مجيدة 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

النصر

102/09/14عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتعمالة: سل 23 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01195Yالرحالي الخياطي

117/09/84إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحعمالة: سلمدرسة العياشي 116 أقدمية 16 سنةالزهرة الماشي 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

مجموعة مدارس السبت 

القديم

107/09/04عمالة: سلمدرسة أبي ذر الغفاريعمالة: سل 14 مزدوجتابريكت )المقاطعة(20915Hالشادلي نجلء

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

304/09/18عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: سل 21 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cالضرضوري فاطمة

مدرسة المفتي أبو بكر عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابت

زنيبر

206/09/17عمالة: سل 27 مزدوجبطانة )المقاطعة(01146Vالعدلوي  وداد

116/09/85عمالة: سلمدرسة ثريا السقاطعمالة: سلمدرسة المختار السوسي 130 أقدمية 16 سنةالكرني وفاء 26192U)مزدوجحصين )المقاطعة

213/02/17عمالة: سلمدرسة البراهمة 2عمالة: سلمدرسة المرينيين 40 مزدوجعامر01254Mالكوري خديجة

103/09/13عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 28 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kاللهو م

مجموعة مدارس 

الحنشة الفوارات

105/09/08عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سل 21 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20008Xالمحرشي حنان

مدرسة العلمة علي عمالة: سلمدرسة ام ايمن

عواد

114/09/01عمالة: سل 94 أقدمية 12 سنةالمنوني لمياء 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي المكي 

العلوي

202/09/14عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: سل 22 باب المريسة 01155Eالمهتدي نجيبة

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/95عمالة: سلمدرسة حمان الفطواكيعمالة: سلمدرسة أبي ذر الغفاري 46 باب المريسة 01156Fالنتيفي سارة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة ابن سعيد عمالة: سلمدرسة حي السلم

المغربي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
105/09/11 34 بني مكادة 15196Sالهام اسوس

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سيدي موسى عمالة: سلمدرسة م الريحاني

الدكالي

116/09/11عمالة: سل 25 باب المريسة 01158Hامال الوليد

)المقاطعة(
مزدوج

606/09/01عمالة: سلمدرسة بلل بن رباحعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 14 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01173Zامباركة الصابر
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

مدرسة العلمة عبد عمالة: سل

الرحمان الكتاني

101/01/12عمالة: سل 18 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01174Aانديلي زهرة

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

فرعية سيدي ابراهيم عمالة: سل

بولعجول

305/09/11عمالة: سل 14 مزدوجعامر01257Rانوار المرواني

إقليم: سيدي مدرسة بئر أنزرانعمالة: سلمدرسة العهد الجديد

سليمان
105/09/11 12 إلتحاق بالزوجايزاوي لطيفة 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

203/09/13عمالة: سلمدرسة فرحات حشادعمالة: سل 14 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01199Cايوب توفيق

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

104/09/19عمالة: سلمدرسة احمد السالميعمالة: سل 19 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01183Kبتسام كرومي

205/09/03عمالة: سلمدرسة أحمد بوكماخعمالة: سلمدرسة الحنشة 60 إلتحاق بالزوجبرادة سهام 25423H باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

216/09/89عمالة: الرباطالتوحيدعمالة: سل 122 أقدمية 16 سنةبريان ليلى 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

مدرسة العلمة علي عمالة: سلمدرسة طه حسين

عواد

116/09/96عمالة: سل 114 أقدمية 16 سنةبريدي بشرى 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

707/09/05عمالة: سلمدرسة زردال الشرقيةعمالة: سلالبحيرة 2 24 إلتحاق بالزوجبشرى الساقي 23037P سيدي بوقنادل

)البلدية(
مزدوج

216/09/92عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سلمدرسة عامر السفلى 42 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01186Nبلعبار السعيد

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

204/09/18عمالة: سلالنجاحعمالة: سل 21 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lبلمختار مونية

104/09/02عمالة: الرباطأحمد الشرقاويعمالة: سلمدرسة الصديق بلعربي 22 نعمبن لفطمي حنان 01016D)مزدوجحسان )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

النصر

مدرسة أبي القاسم عمالة: سل

الشابي

114/10/03عمالة: سل 149 أقدمية 16 سنةبن مبارك صوفية 23443F باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس 

الجبابرة

201/01/12عمالة: سلالبحيرة 2عمالة: سل 18 مزدوجعامر27306Eبهيجة كرديد

105/09/08عمالة: سلمدرسة م حصارعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 22 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01175Bبوجناب سناء

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

404/09/19عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 11 مزدوجعامر27086Rبوشرى بلحاج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

201/01/17عمالة: سلمدرسة توبقالعمالة: سل 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(26180Fبوشرى راشق

مدرسة جمال الدين 

المهياوي

616/09/96عمالة: سلمدرسة الصديق بلعربيعمالة: سل 126 أقدمية 16 سنةبوشرى فحلي 18596M)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/88عمالة: الرباطالناشئة الميةعمالة: سلمدرسة المختار السوسي 150 أقدمية 16 سنةبوصحابة مليكة 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفقيه عبد عمالة: سلالنجاح

السلم الزهراوي

106/09/17عمالة: سل 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01181Hبيكرات نوال

313/02/17عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريعمالة: سلمدرسة رحال المسكيني 30 باب المريسة 01161Lتنمل حسنى

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة خديجة أم عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي

المؤمنين

116/09/99عمالة: سل 14 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wثورية فضاض

106/09/00عمالة: سلمدرسة بئر انزرانعمالة: سلمدرسة ابي حنيفة 30 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rجصاب اسماء

مدرسة الفقيه عبد عمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي

السلم الزهراوي

116/09/99عمالة: سل 48 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01181Hحجيبة الملياني

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: الصخيرات انوالعمالة: سل

 - تمارة
116/09/95 44 مزدوجعين العودة )البلدية(01329Uحسن ضرضور

116/09/95عمالة: سلمدرسة أحمد بوكماخعمالة: سلمدرسة البحتري 136 أقدمية 16 سنةحفيظة الزوين 25423H باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفقيه عبد 

السلم الزهراوي

109/12/11عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سل 60 إلتحاق بالزوجحفيظة ليوق 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

116/09/91عمالة: سلمدرسة زردالعمالة: سلمدرسة زردال الشرقية 110 أقدمية 16 سنةحكيمة حطاني 01247E سيدي بوقنادل

)البلدية(
مزدوج

204/09/02عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلفاطمة المرنيسي 26 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bحميد كشكش

116/09/98عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوعمالة: سلمدرسة ابي حنيفة 44 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01193Wحميدي فاطمة

125/09/02عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة ام ايمن 50 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bحنان اجغيون

106/09/00عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سلمدرسة أحمد معنينو 86 باب المريسة 01163Nحنان باتلة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/02عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة م بلكبير 44 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27304Cحنان لبيها
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

104/09/19عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورعمالة: سل 18 مزدوجحصين )المقاطعة(01212Sحورية بشارة

المدرسة الجماعاتية 

اولد الغزولي

706/09/00عمالة: سلمدرسة بلل بن رباحعمالة: سل 10 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01173Zحياة بنمولود

116/09/93عمالة: سلمدرسة م القاسميعمالة: سلمدرسة بلل بن رباح 108 أقدمية 16 سنةخديجة  شاوني 26069K)مزدوجبطانة )المقاطعة

104/09/18عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة الحنشة 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bخديجة اكوزول

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

204/09/19عمالة: سلمدرسة توبقالعمالة: سل 9 إلتحاق بالزوجخديجة الخمري 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة م الشريف عمالة: سلمدرسة عامر السفلى

أمزيان

116/09/96عمالة: سل 118 أقدمية 16 سنةخديجة الشاي 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة ابو الحسن 

القابسي

مدرسة سعد بن أبي عمالة: سل

وقاص

116/09/97عمالة: سل 52 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01187Pخديجة الصديق

مجموعة مدارس 

الجبابرة

304/09/19عمالة: سلمدرسة ام ايمنعمالة: سل 8 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kخديجة امشيش

مدرسة جمال الدين عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان

المهياوي

113/02/17عمالة: سل 22 مزدوجحصين )المقاطعة(20222Eخديجة اهروش

113/02/17عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتعمالة: سلمدرسة رحال المسكيني 30 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01195Yخديجة بيحيا

مدرسة زين العابدين بن 

عبود

316/09/94عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سل 78 باب المريسة 01163Nخديجة تورات

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

104/09/19عمالة: سلمدرسة البحتريعمالة: سل 9 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dخديجة لخليفي

مدرسة أبي القاسم عمالة: سلمدرسة البحتري

الشابي

116/09/02عمالة: سل 94 أقدمية 12 سنةخديجة لمغنقش 23443F باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

302/09/14عمالة: سلمجموعة مدارس التنميةعمالة: سل 18 مزدوجالسهول01218Yخليفة الحسني

مجموعة مدارس السبت 

القديم

102/09/10عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: سل 31 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cخليلي فاطمة الزهراء

604/09/18عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمعمالة: سلمدرسة البراهمة 2 10 مزدوجعامر21512Gدنيا أنصيري

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

106/09/01عمالة: سلمدرسة ابن المقـفععمالة: سل 84 أقدمية 12 سنةدنيا ايت الطالب 01178E)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة جمال الدين عمالة: سلمدرسة احصين

المهياوي

304/09/18عمالة: سل 20 مزدوجحصين )المقاطعة(20222Eدونيا بلغليضة

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

601/01/10عمالة: سلالنجاحعمالة: سل 18 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lديدي بشرى

202/09/14عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق 34 مزدوجحصين )المقاطعة(01210Pذهبية البوخريصي

المدرسة الجماعاتية 

اولد الغزولي

106/09/17عمالة: سلالبحيرة 2عمالة: سل 37 مزدوجعامر27306Eرابحة عو

مدرسة العلمة علي 

عواد

202/10/02عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سل 44 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27304Cرجاء الشين

مدرسة الشريف عمالة: سلمدرسة بلل بن رباح

الدريسي

506/09/01عمالة: سل 54 مزدوجحصين )المقاطعة(01208Mرجاء عقبي

مجموعة مدارس السبت 

القديم

مجموعة مدارس ولجة عمالة: سل

السلطان

501/01/17عمالة: سل 16 مزدوجالسهول01240Xرشيد العلوي

1002/09/09إقليم: القنيطرةالبحتريعمالة: سلمدرسة موسى بن نصير 19 إلتحاق بالزوجرفاق فاطمة الزهراء 10829V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةعمالة: سلمدرسة عامر السفلى

أصيل
814/09/01 28 بني مكادة 26573Hرقية أحداد

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي المكي 

العلوي

504/09/02عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سل 46 باب المريسة 01163Nرقية سعيدي

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/00عمالة: سلمدرسة إبن خلدونعمالة: سلمدرسة المرينيين 84 أقدمية 12 سنةزايد حنان 01139M)مزدوجبطانة )المقاطعة

103/09/13عمالة: سلمدرسة الحنشةعمالة: سلمدرسة سيدي ابراهيم 32 سيدي بوقنادل 01249Gزروال حميد

)البلدية(
مزدوج

102/10/02عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة ابن الهيثم 34 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bزهرة بقالي

مدرسة العلمة علي 

عواد

مدرسة م ولد علي عمالة: سل

المكناسي

113/02/17عمالة: سل 30 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lزينب حضري

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

404/09/19عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرعمالة: سل 9 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23036Nسارة الجوادي

304/09/19عمالة: سلمدرسة حي السلمعمالة: سلمدرسة عامر السفلى 8 إلتحاق بالزوجسارة الورداني 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

مدرسة مولي المكي 

العلوي

205/09/07عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سل 48 باب المريسة 01163Nسارة زروق

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

1004/09/19عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقعمالة: سل 18 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01214Uسارة فتح الزهر

المدرسة الجماعاتية 

اولد الغزولي

عمالة: الصخيرات مدرسة رابعة العدويةعمالة: سل

 - تمارة
104/09/18 21 مزدوجصباح26814Vسامية بسككين

103/09/13عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريعمالة: سلمدرسة فاطمة الفهرية 30 باب المريسة 01161Lسعاد بادو

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/12عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةعمالة: سلمدرسة بئر انزران 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20011Aسعاد حسناوي

المدرسة الجماعاتية 

النصر

مدرسة الشهيد علي بن عمالة: سل

الطاهر ابيه

916/09/94عمالة: سل 117 أقدمية 12 سنةسعاد لهبوب 18597N)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

804/09/19عمالة: سلمدرسة احمد السالميعمالة: سل 8 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01183Kسعيدة ابوري

فرعية سيدي ابراهيم 

بولعجول

106/09/17عمالة: سلمدرسة البحتريعمالة: سل 12 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dسعـيـدة بـودنـيـن

مدرسة م الشريف عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصور

أمزيان

316/09/85عمالة: سل 126 أقدمية 16 سنةسعيدة كرامي 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

401/02/17عمالة: سلالنجاحعمالة: سلمدرسة توبقال 34 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lسكينة الطاهري

204/09/18عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق 20 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kسكينة العاصمي

مجموعة مدارس 

الجبابرة

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سل

حميدة

106/09/17عمالة: سل 19 إلتحاق بالزوجسكينة العيزوبي 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة م وديع السفيعمالة: سلمدرسة فرحات حشاد 34 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01215Vسلوى  المسعودي

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

204/09/19عمالة: سلمدرسة م الزيراويعمالة: سل 19 مزدوجبطانة )المقاطعة(01147Wسليمة بابا

مجموعة مدارس السبت 

القديم

المدرسة الجماعاتية عمالة: سل

سيدي عزوز

313/02/17عمالة: سل 15 مزدوجالسهول01233Pسمر بوزياني

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

213/02/17عمالة: سلمدرسة سيدي ابراهيمعمالة: سل 36 مزدوجعامر01253Lسمية الدريسي

مجموعة مدارس السبت 

القديم

501/01/10عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سل 14 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kسميرة المبطول

406/09/01عمالة: سلمدرسة بدرعمالة: سلمدرسة ام ايمن 18 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01188Rسناء باطي
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة زين العابدين بن 

عبود

102/09/10عمالة: سلالنجاحعمالة: سل 28 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lسناء بوري

308/09/17عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: سلمدرسة رحال المسكيني 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jسناء لغلم

109/12/11عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةعمالة: سلمدرسة اشبيلية 18 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20011Aسهام النشبة

مدرسة المقاوم م عمالة: سلعين خشبة

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة
904/09/19 18 مزدوجعين العودة )البلدية(26064Eسومية عبد المولى

1101/02/17عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: سلمدرسة بئر انزران 30 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cسيمور فاطمة الزهراء

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

مدرسة زين العابدين بن عمالة: سل

عبود

313/02/17عمالة: سل 32 باب المريسة 01157Gشان نجيبة

)المقاطعة(
مزدوج

113/02/17عمالة: سلمدرسة ابن الهيثمعمالة: سلالنجاح 22 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(25319Vشاهدي هاجر

317/09/90عمالة: سلمدرسة أحمد بوكماخعمالة: سلمدرسة رحال المسكيني 122 أقدمية 16 سنةشراوي م 25423H باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس 

الجبابرة

604/09/18عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سل 21 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(18595Lشيماء المهادى

مجموعة مدارس 

الجبابرة

عمالة: الصخيرات الرمامحةعمالة: سل

 - تمارة
204/09/19 18 مزدوجسيدي يحيى زعير01367Kشيماء رائد

116/09/99عمالة: سلمدرسة عامر السفلىعمالة: سلمدرسة المرينيين 16 مزدوجحصين )المقاطعة(01205Jصدراتي معروف لطيفة

مجموعة مدارس 

الحنشة الفوارات

102/09/15عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةعمالة: سل 14 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20011Aصفية فيلل

المدرسة الجماعاتية 

النصر

304/09/19عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريعمالة: سل 18 باب المريسة 01161Lضحى يحياوي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة زين العابدين بن 

عبود

116/09/93عمالة: سلمدرسة توبقالعمالة: سل 136 أقدمية 16 سنةعائشة العسري 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة إدريس الول عمالة: سلمدرسة احصين

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
306/09/00 12 إلتحاق بالزوجعائشة الفزازي 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

402/09/14عمالة: سلمدرسة موسى بن نصيرعمالة: سلمدرسة المرينيين 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01167Tعائشة بورحيم

مدرسة مولي المكي 

العلوي

216/09/99عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سل 46 باب المريسة 01163Nعائشة طيوري

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/00عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة البحتري 64 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27304Cعائشة فيلة

116/09/95عمالة: سلمدرسة بدرعمالة: سلمدرسة المختار السوسي 64 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01188Rعبد  الكريم    أعراب

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطابعمالة: سلمدرسة ابن الرومي

 - تمارة
106/09/00 52 مزدوجتمارة )البلدية(01311Zعبد الجليل البقالي

216/09/95عمالة: سلالنجاحعمالة: سلمدرسة أحمد معنينو 28 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lعبد الرحيم الشرفي

مدرسة ابي عنان عمالة: سلمدرسة بلل بن رباح

المريني

616/09/94عمالة: سل 72 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01182Jعبد الرحيم بن حمالة

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

121/09/83عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سل 54 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01186Nعبد الصمد الفقيري

106/09/01عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 18 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bعبد العزيز عبد الوهاب

مدرسة عمر بن عبد عمالة: سلمدرسة عامر السفلى

العزيز

117/09/84عمالة: سل 162 أقدمية 16 سنةعبد القادر لعمارة 19128R)مزدوجحصين )المقاطعة

213/02/17عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقعمالة: سلفاطمة المرنيسي 26 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01214Uعبدالعزيز اوعل

207/09/16عمالة: سلالنجاحعمالة: سلفاطمة المرنيسي 20 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lعبدالمجيد تمزتين

102/09/10إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداءعمالة: سلمدرسة أحمد معنينو 20 إلتحاق بالزوجعبيد عائشة 21798T)مزدوجالداخلة )البلدية

مدرسة الشهيد م 

الحياني

مدرسة عبد الرحمان بن عمالة: سل

عوف

114/09/01عمالة: سل 28 مزدوجحصين )المقاطعة(01201Eعزيزة احداد

203/09/13إقليم: سطاتالزواتنةعمالة: سلمدرسة رحال المسكيني 16 مزدوجبني ياكرين21580Fعصام فخصى

عمالة: الصخيرات السعديينعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر

 - تمارة
104/09/12 32 مزدوجالصخيرات )البلدية(01324Nعفاف طيبي

116/09/98عمالة: سلمدرسة موسى بن نصيرعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر 32 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01167Tعللي بوبكر

مدرسة مولي علي عمالة: سلمدرسة العهد الجديد

الشريف

101/02/17عمالة: سل 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(21532Dغزلن زيزون

301/01/12عمالة: سلمدرسة بئر انزرانعمالة: سلمدرسة م الزيراوي 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rفاتحة الناصري
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

الجبابرة

413/02/17عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 20 مزدوجعامر27086Rفاطمة اقي

مدرسة بوشعيب  عمالة: سلالبحيرة

الحريزي

813/02/17عمالة: سل 14 مزدوجحصين )المقاطعة(01204Hفاطمة البوعناني

105/09/11عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة ابن حزم 26 إلتحاق بالزوجفاطمة الروضي 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

105/09/11إقليم: بولمانتانديت 1عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 20 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحارتي 08015Lمزدوجافريطيسة

مدرسة جمال الدين 

المهياوي

101/02/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: سل 22 مزدوجحصين )المقاطعة(01213Tفاطمة الزهراء الراس

المدرسة الجماعاتية 

النصر

104/09/19عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرعمالة: سل 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العزوزي 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة مولي علي 

الشريف

106/09/17عمالة: سلمدرسة م بلكبيرعمالة: سل 34 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01185Mفاطمة الزهراء الغوفيري

المدرسة الجماعاتية 

النصر

304/09/19عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: سل 18 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01049Pفاطمة الزهراء المطيع

104/09/18عمالة: سلمدرسة فرحات حشادعمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق 20 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01199Cفاطمة الزهراء الهداجي

إقليم: الفقيه بن م.أولد سيدي شنان 1عمالة: سلالبحيرة

صالح
905/09/11 12 الفقيه بن صالح 07335Xفاطمة الزهراء طيبي

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

304/09/18عمالة: سلمدرسة عامر السفلىعمالة: سل 21 مزدوجحصين )المقاطعة(01205Jفاطمة الزهراء مللي

مدرسة سعد بن أبي عمالة: سلالنجاح

وقاص

101/02/17عمالة: سل 40 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01187Pفاطمة الزهرة آل الشيخ العلوي

216/09/99عمالة: سلمدرسة موسى بن نصيرعمالة: سلمدرسة بئر انزران 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01167Tفاطمة المسيوي

101/02/17عمالة: سلمدرسة بئر انزرانعمالة: سلمدرسة اشبيلية 36 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rفاطمة بوسمن

مدرسة الشريف 

الدريسي

116/09/91عمالة: الرباطحسان بن ثابتعمالة: سل 114 أقدمية 16 سنةفاطمة تقي 01015C)مزدوجحسان )المقاطعة

116/09/94عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة بوجدور 111 أقدمية 16 سنةفاطمة زهيران 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة الشريف 

الدريسي

116/09/89عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سل 58 مزدوجحصين )المقاطعة(01210Pفاطمة سخي
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

124/01/08عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقعمالة: سل 21 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01214Uفاطمة علمي

مدرسة المفتي أبو بكر 

زنيبر

101/02/17عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سل 30 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kفاطمة نواري

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

116/09/97عمالة: سلمدرسة الميرة للمريمعمالة: سل 133 أقدمية 16 سنةفاطمة وكريمي 01169V)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/99عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة احمد السالمي 108 أقدمية 16 سنةفتيحة العطشان 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

مدرسة عبد الواحد عمالة: سل

المراكشي

101/02/17عمالة: سل 32 باب المريسة 25508Aفتيحة لخنيشي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سعد بن أبي 

وقاص

311/09/17عمالة: سلالنجاحعمالة: سل 18 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lفدوى الزهراوي

206/09/01عمالة: الرباطالتوحيدعمالة: سلمدرسة احصين 46 إلتحاق بالزوجفدوى ايت لوحي 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

مدرسة جمال الدين عمالة: سلمدرسة موسى بن نصير

المهياوي

316/09/98عمالة: سل 30 مزدوجحصين )المقاطعة(20222Eفوزية قوصبي

702/09/14عمالة: سلمدرسة بلل بن رباحعمالة: سلفاطمة المرنيسي 12 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01173Zكوثر الشرقاوي الدقاقي

115/09/05عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة م حصار 22 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bكوثر الصالحي

116/09/97عمالة: الرباطالمام مالكعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 124 إلتحاق بالزوجلبنى بيقنضارن 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

206/09/01عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: سلمدرسة بلل بن رباح 72 مزدوجبطانة )المقاطعة(01143Sلديدي سميرة

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيعمالة: سلمدرسة أحمد الجريري 134 أقدمية 16 سنةلطيفة هبيب 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

216/09/81عمالة: سلمدرسة العياشيعمالة: سلمدرسة حسان بن ثابت 110 أقدمية 16 سنةلطيفة هلل الشركي 01171X)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن 

عوف

117/09/84عمالة: سلمدرسة حسن الصغيرعمالة: سل 84 مزدوجحصين )المقاطعة(01209Nلمرابطي م

116/09/98عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 136 أقدمية 16 سنةلمياء العباقي 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

105/09/11عمالة: سلمدرسة توبقالعمالة: سلمدرسة حي السلم 34 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(26180Fليلى اسعاد
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

عامر

303/09/13عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوعمالة: سل 12 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01193Wليلى صولدي

101/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سلمدرسة م وديع السفي 34 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(18595Lليلى علي وعل

مدرسة العلمة علي عمالة: سلمدرسة الجعاونة

عواد

116/09/93عمالة: سل 169 أقدمية 16 سنةمجدوبي سعيدة 01159J باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة م بن عبد 

الكريم الخطابي

116/09/85عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سل 150 أقدمية 16 سنةمحجوبة طواهري 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

601/02/17عمالة: الرباطأحمد القاسميعمالة: سلالبحيرة 2 33 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01034Yم أقديم

116/09/91عمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبيعمالة: سلمدرسة فاطمة الفهرية 50 مزدوجبطانة )المقاطعة(01140Nم العزوزي

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

مدرسة زين العابدين بن عمالة: سل

عبود

105/09/11عمالة: سل 23 باب المريسة 01157Gم بلعسري

)المقاطعة(
مزدوج

417/09/90إقليم: القنيطرةالبعابشةعمالة: سلمدرسة زردال 60 مزدوجبني مالك11073Kم زراد

مدرسة العلمة عبد عمالة: سلمدرسة زردال

الرحمان الكتاني

129/11/08عمالة: سل 38 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01174Aم مرابطي

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

مدرسة المفتي أبو بكر عمالة: سل

زنيبر

117/09/90عمالة: سل 92 أقدمية 12 سنةمدياني حليمة 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات الرويضاتعمالة: سلمدرسة أحمد الجريري

 - تمارة
316/09/92 18 مزدوجسيدي يحيى زعير01365Hمرتاح  الجيللي

120/01/17عمالة: سلمدرسة المام الطبريعمالة: سلمدرسة بئر انزران 22 مزدوجبطانة )المقاطعة(01145Uمريم  الركراكي

113/02/17عمالة: سلمدرسة المرينيينعمالة: سلفاطمة المرنيسي 14 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01190Tمريم العسري

104/09/02عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 100 أقدمية 12 سنةمريم المروني 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة المفتي أبو بكر 

زنيبر

مدرسة أبي القاسم عمالة: سل

الشابي

507/09/05عمالة: سل 13 إلتحاق بالزوجمريم بلغيتي علوي 23443F باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

604/09/18عمالة: الرباطالمسيرةعمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق 20 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01036Aمريم غيلن

116/09/92عمالة: سلمدرسة المرينيينعمالة: سلمدرسة عامر السفلى 30 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01190Tمصطفى سليماني
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة المفتي أبو بكر 

زنيبر

مدرسة م بن عبد عمالة: سل

الكريم الخطابي

106/09/00عمالة: سل 22 باب المريسة 21531Cمليكة الرامي

)المقاطعة(
مزدوج

113/02/17عمالة: سلمدرسة ابن الهيثمعمالة: سلفاطمة المرنيسي 14 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(25319Vمليكة السماوي

806/09/00عمالة: سلمدرسة م  تيمدعمالة: سلمدرسة احصين 96 أقدمية 16 سنةمليكة الصديق 25665W)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات مدرسة الصنوبرعمالة: سلالبحيرة 2

 - تمارة
103/09/13 12 إلتحاق بالزوجمليكة الفضايل 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

216/09/91عمالة: سلمدرسة الشهداءعمالة: سلمدرسة الجعاونة 199 أقدمية 16 سنةمليكة الليوي 20006V باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة العلمة علي عمالة: سلمدرسة أبي ذر الغفاري

عواد

115/09/00عمالة: سل 52 باب المريسة 01159Jمليكة بنعيسى

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المفتي أبو بكر 

زنيبر

102/09/16عمالة: سلمدرسة فرحات حشادعمالة: سل 28 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01199Cمليكة فليو

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

107/09/04عمالة: الرباطالفارابيعمالة: سل 25 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01040Eمنية الصياد

116/09/83عمالة: سلمدرسة فرحات حشادعمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي 154 أقدمية 16 سنةمياودة حشومي 01199C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي 

حميدة

116/09/98عمالة: سلمدرسة ثريا السقاطعمالة: سل 145 أقدمية 16 سنةميري سعاد 26192U)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/99عمالة: الرباطالسادس نونبرعمالة: سلمدرسة ثريا السقاط 50 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01032Wمينة كركوش

205/09/08عمالة: سلالبحيرةعمالة: سلالبحيرة 2 22 مزدوجعامر27086Rنا دية ولد مولي يحي

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

204/09/19عمالة: سلمدرسة م الزيراويعمالة: سل 8 مزدوجبطانة )المقاطعة(01147Wنادية ادلحسن

106/09/00عمالة: الرباطم بن  يوسفعمالة: سلمدرسة فاطمة الفهرية 62 إلتحاق بالزوجنادية حسني 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة العلمة عبد 

الرحمان الكتاني

116/09/97إقليم: القنيطرةثريا السقاطعمالة: سل 124 أقدمية 16 سنةنادية خربوش 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

105/09/07عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سلمدرسة ابي حنيفة 18 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20008Xنبيلة الناصري

مجموعة مدارس عمالة: سلالبحيرة

الحنشة الفوارات

113/02/17عمالة: سل 34 مزدوجعامر01260Uنجوى الخشيبي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/99إقليم: القنيطرةالينابيععمالة: سلمدرسة البراهمة 3 36 إلتحاق بالزوجنزهة الحرشي 10839F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس 

الجبابرة

104/09/18إقليم: الخميساتراس الحامةعمالة: سل 11 إلتحاق بالزوجنسرين الوليدي 11527D عين جوهرة-سيدي

بوخلخال
مزدوج

213/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس التنميةعمالة: سلمدرسة بئر انزران 40 مزدوجالسهول01218Yنسرين قاقا

مدرسة رقية بنت 

الرسول

116/09/98عمالة: سلمدرسة المنتزه 1عمالة: سل 106 أقدمية 16 سنةنعيمة البسام 27574W سيدي بوقنادل

)البلدية(
مزدوج

مدرسة خديجة أم عمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي

المؤمنين

101/02/17عمالة: سل 34 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wنعيمة العدولي

101/01/12عمالة: سلمدرسة البحتريعمالة: سلالبحيرة 22 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dنعيمة بنجودي

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلمدرسة البراهمة 2

عميرة

104/09/18عمالة: سل 20 مزدوجعامر01222Cنهيلة ديوان

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

113/02/17عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل 20 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bنوال  بنيفي

مجموعة مدارس السبت 

القديم

106/09/17عمالة: سلالبحيرة 2عمالة: سل 24 مزدوجعامر27306Eهجر صلي

المدرسة الجماعاتية 

عامر

مدرسة مولي المكي عمالة: سل

العلوي

513/02/17عمالة: سل 22 باب المريسة 01153Cهدى الرزكي

)المقاطعة(
مزدوج

318/09/04عمالة: سلالنجاحعمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيم 20 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27289Lهدى العنصري

المدرسة الجماعاتية 

النصر

404/09/19عمالة: الرباطبلل بن رباحعمالة: سل 19 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(18529Pهدى الوردي

401/02/17عمالة: سلمدرسة موسى بن نصيرعمالة: سلمدرسة م الريحاني 30 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01167Tهدى بابنومارك

113/02/17عمالة: سلمدرسة الميرة للمريمعمالة: سلمدرسة رحال المسكيني 30 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01169Vهدى بلعزيز

105/09/03عمالة: سلمدرسة البراهمة 2عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيم 48 مزدوجعامر01254Mهدى لغريب

مجموعة مدارس السبت 

القديم

303/09/13عمالة: سلمدرسة المختار السوسيعمالة: سل 16 إلتحاق بالزوجهناء الشرقاوي الدقاقي 01176C)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة م بن عبد عمالة: سلمدرسة البراهمة 2

الكريم الخطابي

118/09/04عمالة: سل 43 باب المريسة 21531Cياسن العيساوي

)المقاطعة(
مزدوج
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مجموعة مدارس 

دوسليم

201/02/17عمالة: سلمدرسة البحتريعمالة: سل 33 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dياسين العبدلوي

مدرسة رقية بنت 

الرسول

116/09/98عمالة: سلمدرسة المنتزه 1عمالة: سل 118 أقدمية 12 سنةيوسف عقيل 27574W سيدي بوقنادل

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عزوز

315/09/05عمالة: سلالبحيرة 2عمالة: سل 18 مزدوجعامر27306Eيوسف علي الخاتمي

202/09/15إقليم: بنسليمانمدرسة الميةعمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطل 36 المازيغيةبوزنيقة )البلدية(07722Tأنير بال

204/09/19إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 14 مزدوجسيدي عبد الرزاق11494T زيتوني زينب

عمالة: الصخيرات الرمامحةإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي

 - تمارة
102/09/14 28 مزدوجسيدي يحيى زعير01367K صالح القاسمي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 14 مزدوجسيدي عزوز14738Uإبراهيم كرين

213/02/17إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 45 مزدوجمناصرة10881Bأحداف يوسف

104/09/19إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: سيدي قاسملل مريم 21 مزدوجالصفاصيف11313Wأحمد أمين الطيبي

116/09/94إقليم: سيدي قاسمالسعادةإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 151 أقدمية 16 سنةأحمد بن عمي 14978E سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

116/09/95إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: سيدي قاسمالبيروني 163 أقدمية 16 سنةأسماء حمزة 20073T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

107/09/04إقليم: العرائشمدرسة الخوارزميإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 86 إلتحاق بالزوجأسماء قرورة 24881U)مزدوجالعرائش )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالحرارتةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجارميلت14857Yأشرف عجيب

104/09/18عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: سيدي قاسمزكارة 21 مزدوجعامر27306Eأشنتين الحسين

104/09/18إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسمالزوايد 18 إلتحاق بالزوجإكرام القدري 14953Cمزدوجبير الطالب

إقليم: سيدي المركزية تيهليإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي

سليمان
102/09/20 17 مزدوجأولد حسين11022Eأمال الناصيري

102/09/20عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي قاسمالحرارتة 17 مزدوجحصين )المقاطعة(01213Tأمال رامي
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116/09/03عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 45 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jأملل خالد

623/09/20إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 7 مزدوجلمرابيح14787Xأميمة الشرقي

102/09/20إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 مزدوجالخنيشات14822Kأميمة دوهبي

202/09/20إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 مزدوجتوغيلت14809Wإنصاف عزاوي

416/09/97إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 141 أقدمية 16 سنةأيت أبويه علي 14662L سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

104/09/18عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: سيدي قاسمابن جني 31 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01197Aإيمان البروزي

104/09/18عمالة: الرباطأحمد القاسميإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 28 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01034Yإيمان العبوز

302/09/14إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 28 مزدوجعامر السفلية10925Zإيمان بعاش

204/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 15 مزدوجزكوطة14930Cأيوب الشاطي

المركزية 2 مارس إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة

حوش سيدي كدار

إقليم: سيدي 

سليمان
804/09/19 11 مزدوجمساعدة11013Vأيوب الصغيري

عمالة: طنجة - مدرسة المتنبي البتدائيةإقليم: سيدي قاسمغسان كنفاني

أصيل
102/09/14 38 بني مكادة 26571Fأيوب الوانزي

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 21 مزدوجبني مالك11073Kأيوب دهرور

705/09/11إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمالخليل 46 إلتحاق بالزوجابتسام المنيني 14657F سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعةإقليم: سيدي قاسمالحرارتة

 - تمارة
113/02/17 35 مزدوجالصخيرات )البلدية(01325Pابراهيم أزدو

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف

الفنيدق
116/09/99 43 مزدوجالفنيدق )البلدية(05429Aابراهيم بوعادي

207/09/05إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 54 مزدوجبير الطالب14961Lابن امو خالد

706/09/03إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 83 مزدوجسيدي الطيبي10913Lاتويمي لطيفة
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104/09/19إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 24 مزدوجلمرابيح14772Fاحمد الغواطي

204/09/19إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمزكارة 14 مزدوجزكوطة14930Cادريس العسري

702/09/10عمالة: مكناسموساوةإقليم: سيدي قاسمالغزالي 28 مزدوجمغاصيين03855Pادريس بنطاهر

116/09/92إقليم: سيدي قاسمالسعادةإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 169 أقدمية 16 سنةادريس بواعبوزن 14978E سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

104/09/19إقليم: الخميساتالدارسةإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 11 إلتحاق بالزوجادريسية الراشدي 11554H أيت بويحيى

الحجامة
مزدوج

302/09/16إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالكدادرة 24 جرف الملحة 14686Mازهور بجى

)البلدية(
مزدوج

202/09/10إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 34 مزدوجاحد كورت )البلدية(14684Kازور فاطمة

119/09/05إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 61 إلتحاق بالزوجاعلم ابتسام 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمابن البناء 14 مزدوجصفصاف14880Yاكرام صالحي

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسمالمنايرة

النصر

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجالسهول01241Yالدريسي كوثر

713/02/17إقليم: الخميساتتافودايتإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 26 مزدوجمجمع الطلبة11281Lالبزاز يونس

416/09/94إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 61 مزدوجاكوراي )البلدية(04114Wالبشرة بدر

116/09/94إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 153 أقدمية 16 سنةالبشير السمللي 14820Hمزدوجالخنيشات

عمالة: الصخيرات سعد بن أبي وقاصإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد

 - تمارة
304/09/19 24 مزدوجعين العودة )البلدية(01331Wالبودامي خديجة

618/09/04عمالة: مكناسالتنميةإقليم: سيدي قاسملل مريم 93 مزدوجويسلن )البلدية(24762Pالبوزيدي رشيد

313/02/17إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 34 مزدوجمكرن10961Nالبياضي عبد اللطيف

102/09/20إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجانويرات14839Dالتهامي لعبيسي
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إقليم: سيدي المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

سليمان
202/09/20 7 مزدوجالصفافعة10985Pالجرجيني هشام

104/09/19عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kالجعادي شيماء

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: سيدي قاسمالحرارتة

 - تمارة
304/09/19 14 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hالحاجة مرافق

116/09/93إقليم: سيدي قاسمبئرانزرانإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 163 أقدمية 16 سنةالحكاني أحمد 14651Z سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

401/01/10إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: سيدي قاسمالمريفك 39 مزدوجعامر السفلية10924Yالحمداوي عبد العزيز

103/09/13إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 23 إلتحاق بالزوجالحمري أسماء 14926Yمزدوجزكوطة

216/09/97عمالة: مكناسايت عبة المركزإقليم: سيدي قاسمالخليل 100 إلتحاق بالزوجالحميدي  هند 04024Yمزدوجدار أم السلطان

616/09/95إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 121 مزدوجاشبانات14967Tالخباز عبد الحفيظ

116/09/98عمالة: مكناس11 ينايرإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 125 أقدمية 12 سنةالدرى خالد 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 17 مزدوجسيدي الكامل14844Jالدريسية عكدي

303/09/13إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 28 مزدوجزكوطة14926Yالرامي م

221/09/83إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 42 مزدوجسيدي علل التازي10872Sالزوينات امبارك

116/09/95إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 128 أقدمية 16 سنةالزيزي  حنان 18572L)مزدوجبوسكورة )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالحرارتةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجارميلت14857Yالسعداوي حمزة

313/02/17إقليم: سيدي قاسمعاشر رمضانإقليم: سيدي قاسمالبحتري 33 إلتحاق بالزوجةالسعدي أيوب 14959Jمزدوجبير الطالب

106/09/17إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 32 جرف الملحة 14685Lالشاهدي اسية

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 22 مزدوجالخنيشات14820Hالشبابي حورية
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مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

306/09/17إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسم 32 مزدوجبير الطالب14953Cالشتوي نبيلة

عمالة: الصخيرات أحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية

 - تمارة
204/09/18 18 إلتحاق بالزوجةالصديق سموكي 25225Tمزدوجمرس الخير

المركزية اولد لكزولي إقليم: سيدي قاسمالمام الشافعي

2

إقليم: سيدي 

سليمان
116/09/93 53 مزدوجمساعدة11014Wالعازيزي العربي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 11 مزدوجعين الدفالي14715Uالعامري شيماء

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 32 جرف الملحة 18560Yالعروسي أسامة

)البلدية(
مزدوج

104/09/19عمالة: الرباطاحمد الراشديإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01039Dالعلوي شيماء

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالمريفكإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 مزدوجدار العسلوجي14891Kالفري م

216/09/99إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 48 جرف الملحة 14783Tالفشتالي م

)البلدية(
مزدوج

604/09/19إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 14 مزدوجسيدي علل التازي11085Yالكداري مريم

مدرسة خديجة أم إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي

المؤمنين

402/09/14عمالة: سل 45 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wالمصطفى المراحي

616/09/95إقليم: سيدي قاسمالمام الشافعيإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 125 مزدوجاشبانات14972Yالمصطفى جاولي

216/09/96إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 157 أقدمية 16 سنةالمصطفى عفيفي 14661K سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

121/09/83إقليم: سيدي قاسمالعقيد العلمإقليم: سيدي قاسمموسى بن نصير 164 أقدمية 16 سنةالمنصوري حورية 14650Y سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي المركزية الرملإقليم: سيدي قاسمابن البناء

سليمان
102/09/20 7 مزدوجقصيبية10987Sالمهدي التاقي

713/02/17عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 26 سيدي بوقنادل 01252Kالمهدي بويحياوي ادريسي

)البلدية(
مزدوج

213/02/17عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 43 سيدي بوقنادل 01252Kالمهدي جملي

)البلدية(
مزدوج

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالبيرونيإقليم: سيدي قاسمالمحطة 18 مزدوجسيدي عزوز14748Eالهاشمي أسماء
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302/09/14إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 28 مزدوجثكنة14948Xالهام الظريف

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 مزدوجالخنيشات14820Hالهام المهدوي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمزكارة 14 مزدوجالخنيشات14822Kالهام جوهري

303/09/13إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسمأنوال 28 مزدوجبير الطالب14953Cالوحداني ادريس

102/09/20إقليم: سيدي قاسمأنوالإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 مزدوجالحوافات14867Jالورد م

عمالة: الصخيرات م الكغاطإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

 - تمارة
104/09/19 24 مزدوجتمارة )البلدية(25314Pامال الراوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 مزدوجالخنيشات14820Hامباركة مستور

105/09/07إقليم: سيدي قاسمبلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 57 مشرع بلقصيري 14681Gامورغ يونس

)البلدية(
مزدوج

102/09/16عمالة: مكناسابو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 35 إلتحاق بالزوجاميمة هواري 03988J)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمابن جني 14 مزدوجسلفات14934Gامين الخمليشي

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

 - تمارة
113/02/17 34 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wامين بوحميدي علوي

104/09/18إقليم: القنيطرةلخضاضرةإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 24 مزدوجعرباوة11045Eانتصار بودية

213/02/17عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 26 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01176Cانس دهشور

102/09/20عمالة: الرباطالولجةإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 6 إلتحاق بالزوجايمان ابريني 01084C السويسي

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 7 مزدوجالحوافات14869Lايمان الدفيل

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمابن جني 11 جرف الملحة 18560Yايمان بنبنعيسى

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمبناصاإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجسيدي الكامل14855Wايوب ابليبل
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102/09/20إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجصفصاف14880Yايوب الكناوي

عمالة: الصخيرات النورإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح

 - تمارة
313/02/17 23 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rايوب علوي

806/02/08إقليم: الحاجبايت حسي وعليإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 45 مزدوجأيت بوبيدمان04161Xبالمباريك تورية

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي

 - تمارة
113/02/17 36 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xبدر الدوج

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

 - تمارة
404/09/19 13 مزدوجأم عزة01361Dبديعة البخاري

304/09/19إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالزوايد 11 جرف الملحة 14686Mبراضي فاطمة

)البلدية(
مزدوج

104/09/19عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cبسمة ساعي

301/01/10إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: سيدي قاسمتغاري 61 إلتحاق بالزوجبشرى  الرغيوي 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/12إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 24 جرف الملحة 14685Lبشكاوي  فاطمة

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجلمرابيح14785Vبلل ادهيري

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأنوالإقليم: سيدي قاسمالحرارتة 14 مزدوجالحوافات14867Jبلل الباز

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجانويرات14837Bبلل الفريع

117/09/90إقليم: سيدي قاسمالسعادةإقليم: سيدي قاسمالمختار السوسي 189 أقدمية 16 سنةبلخبيزي م 14978E سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

104/09/19عمالة: سلمدرسة الحنشةإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 24 سيدي بوقنادل 01249Gبلعجمية ابتسام

)البلدية(
مزدوج

116/09/89عمالة: مكناسرابعة العدويةإقليم: سيدي قاسمورغة 122 إلتحاق بالزوجبن العربي مليكة 03957A)مزدوجمكناس )البلدية

904/09/18إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 21 مزدوجدار العسلوجي14895Pبن اهلل منير

عمالة: الصخيرات النصرإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل

 - تمارة
502/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(23798Sبن عسو نورة
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215/09/04إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمابن حزم 80 إلتحاق بالزوجبنبريك ايمان 14659H سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالبيروني 21 مزدوجالخنيشات14822Kبنحمادة حجيبة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 14 مزدوجسلفات14934Gبنحمادة سفيان

501/01/10عمالة: سلمدرسة الحنشةإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 53 سيدي بوقنادل 01249Gبنخويا الشرقاوي

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمأنوالإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 مزدوجالحوافات14867Jبنددوش  فاطمة

603/09/13إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 28 مزدوجبير الطالب14953Cبنشاكري هشام

513/02/17إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 34 إلتحاق بالزوجبنعلل حكيمة 14658G سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

116/09/95إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: سيدي قاسمالموحدين 134 إلتحاق بالزوجةبنعيسى لمشقشق 10946Xمزدوجأولد سلمة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمبلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 28 مشرع بلقصيري 14681Gبهيجة دهاني

)البلدية(
مزدوج

101/01/06إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 103 إلتحاق بالزوجبوجطاط  رشيدة 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

مدرسة م ولد علي إقليم: سيدي قاسمأولد حمدان

المكناسي

405/09/03عمالة: سل 40 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01184Lبوزكراوي يوسف

عمالة: الصخيرات امحيجرإقليم: سيدي قاسمابن الرومي

 - تمارة
213/02/17 35 مزدوجالصخيرات )البلدية(01327Sبوعقلين  رضا

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش

الفنيدق
705/09/07 77 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hبوعلم م

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية

العسلوجي

102/09/20إقليم: سيدي قاسم 7 مزدوجدار العسلوجي14887Fبومهدي جهاد

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات

اولد الغزولي

213/02/17عمالة: سل 26 مزدوجعامر01259Tبويدر مصطفى

إقليم: سيدي مدرسة واد بهتإقليم: سيدي قاسمالحرارتة

سليمان
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجثورية زاهر 20077Xمزدوجدار بلعامري

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 31 مزدوجالخنيشات14820Hجباري أحمد
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202/09/20إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 مزدوجسيدي الكامل14852Tجغيدر سهام

601/02/17عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 45 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jجلل مورجان

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسمابن الرومي

اولد الغزولي

113/02/17عمالة: سل 36 مزدوجعامر01259Tجلل هروش

216/09/96عمالة: مكناسايت عبة المركزإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 92 إلتحاق بالزوجةجمال الحسيني 04024Yمزدوجدار أم السلطان

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 18 مزدوجصفصاف14882Aجمعة احساين

104/09/18إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 18 مزدوجزكوطة14926Yجميلة المودن

204/09/19عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 24 مزدوجعامر01254Mجندور فائزة

306/09/17إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 32 مزدوجبير الطالب14961Lجهان الركراكي

313/02/17إقليم: الخميساتطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 32 مزدوجأيت يدين11303Kجواد اورحو

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: سيدي قاسمابن البناء

 - تمارة
102/09/20 7 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eحاتم السلك

802/09/20عمالة: سلمدرسة المرينيينإقليم: سيدي قاسمالحرارتة 7 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01190Tحاتم فرحان

إقليم: سيدي مدرسة المام مالكإقليم: سيدي قاسماولد سلطان

سليمان
106/09/17 38 سيدي يحيى الغرب 10865Jحبيبة ايكورطان

)البلدية(
مزدوج

113/02/17إقليم: القنيطرةدار الحراقإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 26 مزدوجشوافع11163Hحسام العدلوني

104/09/19عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 16 إلتحاق بالزوجحسناء المتوكل 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات علل الفاسيإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

 - تمارة
204/09/19 11 إلتحاق بالزوجحسنة دريدر 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

302/09/20إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسماولد كثير 17 جرف الملحة 14686Mحسنية الرحلي

)البلدية(
مزدوج

104/09/19عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سيدي قاسمالحرارتة 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01212Sحفصة الجعادي
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1006/09/01إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: سيدي قاسمالبيروني 86 إلتحاق بالزوجحفيظة المخربش 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجصفصاف22079Yحلحولة وليد

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 مزدوجلمرابيح14785Vحمزة اللوش

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد

عبد العزيز

104/09/18عمالة: سل 15 مزدوجالسهول01224Eحمى م عبد العزيز

702/09/20إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجارميلت14860Bحميد امباركي

616/09/91إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: سيدي قاسموليلي 133 مزدوجاكوراي )البلدية(04110Sحميد باري

عمالة: الصخيرات عين اعتيقإقليم: سيدي قاسمالموحدين

 - تمارة
113/02/17 35 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hحميد بالغازي

104/09/18إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 31 مزدوجزكوطة14926Yحميد بيدة

إقليم: سيدي المركزية الرملإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

سليمان
102/09/20 7 مزدوجقصيبية10987Sحميد حلي

216/09/92إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 163 أقدمية 16 سنةحمينة الحسين 23818N سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

مدرسة رقية بنت إقليم: سيدي قاسماولد غيدة

الرسول

102/09/14عمالة: سل 38 مزدوجحصين )المقاطعة(20904Wحنان الخيايطة

104/09/18إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: سيدي قاسمالزوايد 21 مزدوجأيت ميمون11253Fحنان جعفر

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلونإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

 - تمارة
204/09/19 14 إلتحاق بالزوجحنان حلق 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

202/09/20إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: سيدي قاسمالحرارتة 8 إلتحاق بالزوجحنان زمرو 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 10 مزدوجسيدي احمد بنعيسى14756Nحياة الحسوني

603/09/13إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 53 مزدوجباب تيوكا14903Yحياة الشيخ

104/09/02إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 88 إلتحاق بالزوجحياة العبار 10913Lمزدوجسيدي الطيبي
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المدرسة البتدائية إقليم: سيدي قاسمغسان كنفاني

المسيرة

116/09/94عمالة: فاس 123 إلتحاق بالزوجةخالد الخالدى 02097D)مزدوجزواغة )المقاطعة

302/09/20إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجصفصاف22079Yخالد نصري

105/09/11إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمتغاري 38 دار الكداري 14687Nخديجة اعسيلة

)البلدية(
مزدوج

104/09/19عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: سيدي قاسماولد التازي 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cخديجة العلمي

106/09/17عمالة: الرباطمولي رشيدإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 22 إلتحاق بالزوجخديجة العلمي 01013A)مزدوجحسان )المقاطعة

104/09/19عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01197Aخديجة اولد العلوانية

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

102/09/16إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسم 21 مزدوجالخنيشات14822Kخديجة بلعادل

606/09/17إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: سيدي قاسمالمريفك 38 مزدوجأيت يدين26364Fخديجة بوعزوي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 28 مزدوجانويرات14830Uخديجة حموش

مدرسة علي بن أبي إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت

طالب

إقليم: سيدي 

سليمان
1002/09/16 28 سيدي يحيى الغرب 10867Lخديجة عبو

)البلدية(
مزدوج

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمبناصا 24 مزدوجانويرات14841Fخديجة فاتح

إقليم: سيدي المركزية الحيمريينإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت

سليمان
104/09/18 26 مزدوجدار بلعامري11009Rخديجة كبير

404/09/19إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمال نبعات 14 مشرع بلقصيري 14678Dخولة بندريس

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

عبد العزيز

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجالسهول01224Eخولة لمين

عمالة: الصخيرات الطلسإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

 - تمارة
123/12/19 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27586Jخولة معمري

1004/09/02إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 40 مزدوجعامر السفلية10924Yدويميك سعاد

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

 - تمارة
204/09/19 14 مزدوجأم عزة01361Dراضية اقديم
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905/09/08عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: سيدي قاسمابن حزم 39 مزدوجواد الجديدة03898Lربيع باقل

116/09/85عمالة: مكناسالمطارإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 249 أقدمية 16 سنةربيعة الشقر 03820B)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسمالبيروني 22 مزدوجارميلت14860Bربيعة لطرش

203/09/20إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 17 مزدوجعرباوة11043Cرجاء شاكر

عمالة: الصخيرات عين الحياةإقليم: سيدي قاسمابن جني

 - تمارة
104/09/18 31 مزدوجعين العودة )البلدية(26340Eرجاء متمم

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمتغاري 11 مزدوجصفصاف14880Yرحمة المعروفي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 11 مزدوجلمرابيح14779Nرشيد عوينتي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 22 مزدوجتوغيلت14811Yرشيد محسين

113/02/17إقليم: سيدي قاسمبلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالزهار 26 مشرع بلقصيري 14681Gرشيد هاشمي

)البلدية(
مزدوج

202/09/20عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01214Uرشيدة الدريسي الحصيني

إقليم: سيدي المركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

سليمان
104/09/19 24 مزدوجأولد بن حمادي10971Zرشيدة الزالم

405/09/08إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: سيدي قاسمالغزالي 38 مزدوجأيت بوبيدمان04159Vرشيدة الشرمد

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

 - تمارة
204/09/19 14 مزدوجأم عزة01361Dرضا بندحان

216/09/96إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمموسى بن نصير 122 أقدمية 16 سنةرضوان ادريويش 23818N سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس إقليم: سيدي قاسماولد غيدة

دوسليم

113/02/17عمالة: سل 26 مزدوجعامر01250Hرضوان الناجم

402/09/20عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: سيدي قاسماولد غيدة 17 مزدوجعامر27306Eريحانة  العزوزي

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسمقاسم أمين

الطويرفة

إقليم: سيدي 

سليمان
102/09/20 17 مزدوجبومعيز10974Cريمي كوثر
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104/09/19عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kزاهرة الدريسي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالمريفك 38 مزدوجانويرات14830Uزكرياء بوحيا

عمالة: الصخيرات اولد امباركإقليم: سيدي قاسمبناصا

 - تمارة
204/09/18 21 مزدوجالمنزه24897Lزكرياء وارك

إقليم: سيدي مدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمالحرارتة

سليمان
102/09/20 17 سيدي سليمان 10845Mزكية الحمري

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 21 مزدوجزكوطة14926Yزوليخة الزهاري

116/09/85عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: سيدي قاسممولي ادريس الول 125 عين كرمة-واد 04037Mزوميح حسن

الرمان
مزدوج

104/09/19عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kزينب الرحيوي

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمزكارة

العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسم 14 مزدوجدار العسلوجي14887Fزينب بن امغار

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

204/09/12إقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراحإقليم: سيدي قاسم 52 إلتحاق بالزوجسارة بكني 10838E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

202/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 17 مزدوجعامر السفلية10924Yسارة بوعصى

513/02/17إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسمالموحدين 45 مزدوجباب تيوكا14903Yسالم بوعرفة

105/09/08عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 38 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jسعاد  الكيحل

806/09/01إقليم: سيدي قاسمتعاونية الملإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 117 أقدمية 12 سنةسعاد ارتيت 14973Zمزدوجاشبانات

306/09/17إقليم: سيدي قاسمسبوإقليم: سيدي قاسمالزهار 25 مشرع بلقصيري 14677Cسعاد اكريمو

)البلدية(
مزدوج

716/09/98إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 157 إلتحاق بالزوجسعاد مصباح 14664N)مزدوجوزان )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 19 مزدوجباب تيوكا14908Dسعاد منصوري

423/02/17إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 22 إلتحاق بالزوجسعيدة العروصي 14915Lمزدوجزيرارة
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402/09/10إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 28 مزدوجبير الطالب14961Lسعيدة الناشيط

216/09/96إقليم: الحاجبايت علي الديرإقليم: سيدي قاسمالغزالي 77 مزدوجأيت نعمان04120Cسفيان مرشيد

202/09/20إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 إلتحاق بالزوجسكينة بويطة 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمابن القاضيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجسلفات14939Mسكينة حمي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسمال نبعات 14 مزدوجارميلت14864Fسكينة كمال

106/09/17إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 28 مزدوجسيدي الكامل14852Tسكينة مشاش

104/09/18إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 21 مزدوجزكوطة14926Yسلمى الكوطبة

406/09/17إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 22 مزدوجانويرات14837Bسلوى  الدريسي الزكاري

عمالة: الصخيرات الياسمينإقليم: سيدي قاسمعين الشامية

 - تمارة
113/02/17 34 مزدوجالصخيرات )البلدية(01328Tسليم م سليم السليماني

502/09/09إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 36 مزدوجسيدي علل المصدر11327Lسمير العمري

102/09/20إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 7 إلتحاق بالزوجسميرة ابكر 14809Wمزدوجتوغيلت

1005/09/11إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 25 مزدوجبنمنصور10898Vسناء  لحياني

104/09/19عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kسناء البوزيدي

عمالة: الصخيرات حليمة السعديةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي

 - تمارة
404/09/19 16 إلتحاق بالزوجسناء المجدوبي 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

المركزية بومعيز إقليم: سيدي قاسماولد ابراز

اجبيرات

إقليم: سيدي 

سليمان
906/09/17 28 مزدوجأولد بن حمادي10966Uسناء زمروني

104/09/19إقليم: سيدي قاسمبناصاإقليم: سيدي قاسماولد التازي 14 إلتحاق بالزوجسناء فحلي 14855Wمزدوجسيدي الكامل

102/09/20إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 مزدوجتوغيلت14811Yسهام التويجر
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102/09/20إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 7 جرف الملحة 18560Yسهام القاسمي

)البلدية(
مزدوج

104/09/12إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 24 جرف الملحة 14685Lسهام ايوبي

)البلدية(
مزدوج

202/09/20إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 17 مزدوجزكوطة14923Vسهام خليد

606/09/17إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 22 مزدوجباب تيوكا14908Dسهام ريان

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 7 مزدوجالحوافات14871Nسهام زويرات

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي قاسمابن جني

البكري

117/09/90عمالة: فاس 183 أقدمية 16 سنةسومية العبودي 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

102/09/20إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسم 7 إلتحاق بالزوجسومية بنفاتح 14926Yمزدوجزكوطة

104/09/19عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kشادية فاضل

104/09/12إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 44 إلتحاق بالزوجشاكر دلل 14684K)مزدوجاحد كورت )البلدية

203/09/13إقليم: القنيطرةمالكة الفاسيةإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 35 إلتحاق بالزوجشريضق    سكينة 10840G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 7 مزدوجالحوافات14871Nشنتوف عثمان

عمالة: الصخيرات زليخة نصريإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي

 - تمارة
202/09/20 17 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eشيماء بويدة

104/09/19عمالة: سلعين خشبةإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 24 مزدوجالسهول27307Fشيماء قريش

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 26 مزدوجالخنيشات14820Hصباح لفطح

إقليم: سيدي مدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: سيدي قاسماولد كثير

سليمان
302/09/20 17 سيدي يحيى الغرب 10866Kصفا بجا

)البلدية(
مزدوج

604/09/19إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 24 مزدوجمكرن10960Mصفاء لخضر

704/09/19عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 14 مزدوجحصين )المقاطعة(01212Sصلح الدين المسعودي
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113/02/17إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالزهار 36 مشرع بلقصيري 14680Fضوحى بلخير

)البلدية(
مزدوج

116/09/98إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 163 أقدمية 16 سنةطارق حلحول 14660J سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

109/12/11إقليم: سيدي قاسمبلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 28 مشرع بلقصيري 14681Gعائشة الكط

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمبناصا

العسلوجي

102/09/20إقليم: سيدي قاسم 7 مزدوجدار العسلوجي14887Fعائشة شايضمي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمتعاونية الملإقليم: سيدي قاسمالحرارتة 28 إلتحاق بالزوجعائشة كوناني 14973Zمزدوجاشبانات

عمالة: الصخيرات م الكغاطإقليم: سيدي قاسمأنوال

 - تمارة
204/09/19 24 مزدوجتمارة )البلدية(25314Pعائشة مساوي

105/09/03إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 14 مزدوجسيدي الكامل14852Tعبد  الحق زياني

المركزية بومعيز إقليم: سيدي قاسمالمريفك

اجبيرات

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 28 مزدوجأولد بن حمادي10966Uعبد الخالق بوكلب

116/09/94إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 157 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم بنبوعبيد 14898Tمزدوجباب تيوكا

716/09/95عمالة: مكناساحمد شوقيإقليم: سيدي قاسموليلي 143 أقدمية 12 سنةعبد الرزاق بنقروص 03991M)مزدوجمكناس )البلدية

604/09/19إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 11 مزدوجالخنيشات14822Kعبد العالي بوكلطة

916/09/92إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 43 إلتحاق بالزوجةعبد العالي هبازي 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

216/09/82عمالة: مكناسالليمونإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 225 أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الحمري 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجالخنيشات14826Pعبد النبي الملوكي

103/09/13إقليم: سيدي قاسمبلل بن رباحإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 30 إلتحاق بالزوجةعبد الواحد عكي 14803Pمزدوجاولد نوال

103/09/13إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمالبيروني 38 مزدوجاحد كورت )البلدية(14684Kعبد الوهاب البطيبي

116/09/91إقليم: سيدي قاسمورغةإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 185 أقدمية 16 سنةعبدالله بوفوس 24986H جرف الملحة

)البلدية(
مزدوج
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404/09/19إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمتغاري 14 مزدوجثكنة14948Xعبدالحق الزكلمي

306/09/17إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 31 إلتحاق بالزوجةعبدالحق سعدي 10946Xمزدوجأولد سلمة

1005/09/08إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: سيدي قاسمايت يوسى 38 مزدوجلقصير24486Pعبدالغفار بوبلل

106/09/01إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 45 مزدوجصفصاف22079Yعبدالكبير لشكر

104/09/19إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 21 مزدوجعامر السفلية10927Bعبدالهادي هيشار

216/09/92إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف 181 أقدمية 16 سنةعثمان بنسعيد 14661K سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

102/09/20عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 16 مزدوجحصين )المقاطعة(01205Jعروب وصال

104/09/19إقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرةإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 14 مزدوجمولي عبد القادر14728Hعزالدين العروسي

مدرسة العلمة عبد إقليم: سيدي قاسمتغاري

الرحمان الكتاني

104/09/18عمالة: سل 15 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01174Aعزوز ربجة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 11 مزدوجلمرابيح14787Xعزيز الغواطي

105/09/11عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: سيدي قاسمابن حزم 38 مزدوجوليلي03839Xعزيزة البعزاوي

104/09/18عمالة: سلمدرسة سيدي ابراهيمإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 15 إلتحاق بالزوجةعلي بابا 01253Lمزدوجعامر

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: سيدي قاسماولد سلطان

عوف

104/09/18عمالة: سل 21 مزدوجحصين )المقاطعة(01201Eعماد احريود

402/09/20عمالة: سلعين خشبةإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 مزدوجالسهول27307Fعماد الغزاوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسمالزهار

عامر

204/09/18عمالة: سل 18 مزدوجعامر26070Lعمر مرابط

102/09/20إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 7 مزدوجسيدي الكامل14852Tعواطف الحفيان

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: سيدي قاسمالعقاد

 - تمارة
504/09/19 11 مزدوجأم عزة01361Dعوني نورالدين
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102/09/20إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 7 مزدوجزكوطة14923Vغانم لطيفة

206/09/17عمالة: سلمدرسة الحنشةإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 22 سيدي بوقنادل 01249Gغزلن ابوتير

)البلدية(
مزدوج

802/09/20إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 17 مزدوجالخنيشات14826Pغزلن الحكماوي

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: سيدي قاسمالزهار

 - تمارة
106/09/17 22 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eغزلن قاسمي

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجصفصاف14876Uغزلن مويحة

مدرسة زين العابدين بن إقليم: سيدي قاسمتغاري

عبود

104/09/19عمالة: سل 24 باب المريسة 01157Gفؤاد بوحيي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات ابي بكر بن زهرإقليم: سيدي قاسمبناصا

 - تمارة
304/09/18 31 مزدوجصباح01350Sفاتحة الحفياني

916/09/98إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمالمام الشافعي 60 إلتحاق بالزوجفاطمة أوزاح 14662L سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

302/09/20عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20011Aفاطمة اجلل

506/09/17إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 28 مزدوجالخنيشات14822Kفاطمة ادريويش

106/09/17إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 22 مزدوجارميلت14860Bفاطمة التوري

204/09/19عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01038Cفاطمة الزهراء أباظة

606/09/17إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: سيدي قاسمزكارة 38 مزدوجسيدي علل التازي10872Sفاطمة الزهراء السلماني

مدرسة خديجة أم إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد

المؤمنين

102/09/20عمالة: سل 17 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20007Wفاطمة الزهراء اليوبي

عمالة: الصخيرات الرمامحةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

 - تمارة
104/09/19 24 مزدوجسيدي يحيى زعير01367Kفاطمة الزهراء بومدياني

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعةإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

 - تمارة
206/09/17 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء حميدي 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

104/09/19عمالة: سلمدرسة م وديع السفيإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 24 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01215Vفاطمة الزهراء فتوحي
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106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمالندلس 28 مزدوجسلفات14934Gفاطمة الزهراء مفتاح

104/09/02إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: سيدي قاسمتعاونية المل 76 إلتحاق بالزوجفاطمة العمراني 14898Tمزدوجباب تيوكا

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ

العسلوجي

113/02/17إقليم: سيدي قاسم 24 مزدوجدار العسلوجي14887Fفاطمة بنتلى

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي قاسمابن جني

المركز

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 31 مزدوجأولد بن حمادي10963Rفاطمة توتاو

702/09/20إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 مزدوجتوغيلت14807Uفاطمة درويش

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: سيدي قاسمالمنايرة

 - تمارة
104/09/19 14 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gفاطمة قاسمي

104/09/19عمالة: سلمدرسة بئر انزرانإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 24 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rفاطمة هاشمي

101/01/06إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالخنساء 74 إلتحاق بالزوجفتيحة السرغيني 14660J سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالمحطة 21 مزدوجالخنيشات14822Kفحلي خديجة

316/09/98إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمالخنساء 106 إلتحاق بالزوجفدوة العلوي 14659H سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: سيدي قاسماولد كثير 17 جرف الملحة 14783Tفدوى الزعري

)البلدية(
مزدوج

104/09/19عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: سيدي قاسمأنوال 24 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01036Aفدوى الهاشمي

مدرسة الشهيد م إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد

الحياني

104/09/18عمالة: سل 28 مزدوجحصين )المقاطعة(01202Fفرحان مراد

704/09/19إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: سيدي قاسمبناصا 14 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bفريد الجافي

102/09/20إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 17 مزدوجسيدي الكامل14844Jفهمي مريم

المركزية اولد لكزولي إقليم: سيدي قاسمالندلس

2

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 25 مزدوجمساعدة11014Wفوزية المبروكي

عمالة: الصخيرات السلمإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين

 - تمارة
408/02/17 36 مزدوجمرس الخير23104Mفيصل شخمون
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عمالة: المضيق - مدرسة 18 نوفمبرإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية

الفنيدق
304/09/02 53 إلتحاق بالزوجقاسمي   بوشرة 25192G)مزدوجمرتيل )البلدية

202/09/20إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 مزدوجمكرن10961Nقاضي سلمى

مجموعة مدارس السبت إقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

القديم

104/09/19عمالة: سل 14 مزدوجالسهول01226Gكرم الطائي

عمالة: الصخيرات عين اعتيقإقليم: سيدي قاسمابن الرومي

 - تمارة
113/02/17 35 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hكريم البدري

106/09/17إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 28 مزدوجالخنيشات14822Kكريم الغوات

305/09/03إقليم: القنيطرةم.م مكاديدإقليم: سيدي قاسمتغاري 113 مزدوجحدادة27215Fكريمة أمكويل

102/09/16عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 21 مزدوجعامر21512Gكلب أحمد

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: سيدي قاسماولد سلطان

 - تمارة
404/09/19 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hكوثر الدحاوي

404/09/19إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 11 جرف الملحة 14783Tلبنا فنان

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 7 إلتحاق بالزوجلبنى السماعيني 14926Yمزدوجزكوطة

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: سيدي قاسمالصفصاف

 - تمارة
304/09/19 11 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hلحسن العسري

116/09/92إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 151 أقدمية 12 سنةلحميشي عبد الله 14961Lمزدوجبير الطالب

402/09/20إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 7 جرف الملحة 18560Yلطيفة نهور

)البلدية(
مزدوج

مدرسة الفريحيين إقليم: سيدي قاسمالقدس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/89 172 أقدمية 16 سنةلل لكبيرة  الرحالي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

إقليم: سيدي المركزية سيدي يوسفإقليم: سيدي قاسمبناصا

سليمان
102/09/20 17 مزدوجدار بلعامري20074Uلوبنة السترة

106/09/17إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 26 إلتحاق بالزوجلوبنة بوشنافة 10863G سوق الربعاء

)البلدية(
مزدوج

101/09/17إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 31 إلتحاق بالزوجلوبنى اليوبي 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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616/09/98عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: سيدي قاسمالغزالي 62 مزدوجواد الجديدة03898Lلوديي نادر

516/09/98إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمأنوال 132 إلتحاق بالزوجليلة هيفوف 23818N سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: سيدي قاسمبناصا

بولعجول

104/09/18عمالة: سل 31 مزدوجعامر01257Rليلى البرومي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 14 مزدوجانويرات14837Bليلى الشعيبي

216/09/93إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 137 أقدمية 12 سنةمحا نور الدين 14919Rمزدوجزيرارة

102/09/20إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 7 مزدوجالخنيشات14822Kمحسن الغيدوني

104/09/19إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 14 مزدوجعامر السفلية10926Aمحسن مويسى

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 مزدوجلمرابيح14776Kمحسين كلل

104/09/18إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 18 جرف الملحة 14686Mم  مرتقي

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك

النصر

402/09/20عمالة: سل 7 مزدوجالسهول01241Yم أمين العمراني

المركزية 2 مارس إقليم: سيدي قاسمالندلس

حوش سيدي كدار

إقليم: سيدي 

سليمان
106/09/17 38 مزدوجمساعدة11013Vم أيت السي

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم

 - تمارة
208/02/17 26 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jم ادريسي

102/09/20إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 دار الكداري 14687Nم اشعضيض

)البلدية(
مزدوج

205/09/07إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 30 مزدوجثكنة14946Vم البقالي

216/09/95إقليم: وزانم الفقيه الرهونيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 181 أقدمية 16 سنةم الحساني 14669U)مزدوجوزان )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي قاسمابن جني

البكري

116/09/88عمالة: فاس 231 أقدمية 16 سنةم الزعيم 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالمريفكإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 مزدوجدار العسلوجي14891Kم الزهري
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106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 32 مزدوجلمرابيح14787Xم العشيري

116/09/94إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمالكدادرة 80 مزدوجتوغيلت14811Yم العمراني

104/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 18 مزدوجالخنيشات14826Pم الكريمصي

216/09/92عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 106 مزدوجالدخيسة03885Xم المطالسي

1013/02/17إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمالموحدين 35 مزدوجزكوطة14926Yم باحنيني

216/09/98إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 163 أقدمية 16 سنةم بري 14685L جرف الملحة

)البلدية(
مزدوج

المركزية 2 مارس إقليم: سيدي قاسمالندلس

حوش سيدي كدار

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 15 مزدوجمساعدة11013Vم بنمزان

113/02/17إقليم: سيدي قاسمبلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمأولد حمدان 29 مشرع بلقصيري 14681Gم خلوق

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجسيدي ام الشلح14790Aم رباعة

عمالة: الصخيرات الطلسإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

 - تمارة
204/09/19 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27586Jم شعطوط

206/09/01إقليم: القنيطرةم.م مكاديدإقليم: سيدي قاسمتغاري 63 إلتحاق بالزوجةم طيطة 27215Fمزدوجحدادة

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالفتحإقليم: سيدي قاسمال نبعات 7 مشرع بلقصيري 14682Hم غلم

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمابن البناء 21 مزدوجالخنيشات14822Kم فهد بوزيد

مجموعة مدارس 

الياسمين

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: سيدي قاسم

 - تمارة
413/02/17 26 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jم لعبلي

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: سيدي قاسمالحرارتة

 - تمارة
113/02/17 35 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xم مهو

416/09/98إقليم: سيدي قاسمرقية بنت الرسولإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 151 أقدمية 16 سنةم هلل 14653B سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 28 مزدوجصفصاف14880Yمحمود فاضيل
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102/09/20إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 8 إلتحاق بالزوجمروة الخياري 14783T جرف الملحة

)البلدية(
مزدوج

104/09/19إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 21 مزدوجسيدي الكامل14852Tمرية العسري

204/09/19إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 24 مشرع بلقصيري 14680Fمرية لعكيدي

)البلدية(
مزدوج

404/09/19إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمتغاري 14 مزدوجثكنة14948Xمريم الحجاجي

عمالة: الصخيرات اولد بوطيبإقليم: سيدي قاسمبناصا

 - تمارة
204/09/19 24 مزدوجالمنزه21969Dمريم النويوي

702/09/10عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 40 سيدي بوقنادل 01247Eمريم بالقاضي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعةإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي

 - تمارة
406/09/17 36 مزدوجالصخيرات )البلدية(01325Pمريم بلكاوي

101/01/10عمالة: مكناسبني مرعازإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 28 مزدوجوليلي03848Gمريم تارديوي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 14 مزدوجانويرات14837Bمريم يعل

مجموعة مدارس اولد إقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي

اسبيطة

1016/09/97عمالة: سل 117 أقدمية 12 سنةمريمة ليسري 01248Fمزدوجعامر

304/09/19عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 14 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01175Bمصطفى الغاطوس

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 مزدوجصفصاف14880Yمعاشو مريم

عمالة: الصخيرات اولد بوطيبإقليم: سيدي قاسمبناصا

 - تمارة
204/09/18 21 مزدوجالمنزه21969Dمنير اسليماني

104/09/18إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 18 مزدوجالصفاصيف11313Wمهداوي م

1016/09/96إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: سيدي قاسممولي ادريس الول 38 مزدوجرأس اجري04220Lمولي رشيد السماعلي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمبلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالزهار 35 مشرع بلقصيري 14681Gمينة فكري

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمالندلس 28 مزدوجسلفات14934Gنادية اد بحسين
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502/09/14إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 37 إلتحاق بالزوجنادية برنوسي 14657F سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

202/09/20إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجانويرات14830Uنادية بلج

106/09/17إقليم: سيدي قاسمبلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالبيروني 30 إلتحاق بالزوجنادية بلباه 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 7 مزدوجسلفات14934Gنادية بن زهرة

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسمالزوايد

اولد الغزولي

204/09/19عمالة: سل 24 مزدوجعامر01259Tنادية لكداني

المركزية القاعدة الجوية إقليم: سيدي قاسماولد سلطان

5

إقليم: سيدي 

سليمان
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجنبيلة العافوي 10871Rمزدوجدار بلعامري

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 22 جرف الملحة 18560Yنجلء جعاد

)البلدية(
مزدوج

616/09/95عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 77 مزدوجالدخيسة03885Xنجيب بنحمو

1002/09/20إقليم: الخميساتالتجاربإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 17 مزدوجمرشوش11452Xنجية الميضي

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية

العسلوجي

102/09/20إقليم: سيدي قاسم 7 مزدوجدار العسلوجي14887Fندى بن رحو

707/09/05إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 75 مزدوجباب تيوكا14903Yنرجس بنعللي

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: سيدي قاسمبناصا

بولعجول

104/09/19عمالة: سل 24 مزدوجعامر01257Rنسرين أحيون

104/09/19إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمالزوايد 24 مزدوجزكوطة14923Vنسرين الراس

عمالة: الصخيرات الحاج البهاليإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

 - تمارة
404/09/19 24 مزدوجسيدي يحيى زعير01370Nنسرين العموري

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 22 مزدوجثكنة14946Vنسيمة العيمش

202/09/20إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 17 مزدوجبنمنصور10901Yنصيرة الواعري

104/09/19إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 14 جرف الملحة 14686Mنهاد بوفورة

)البلدية(
مزدوج
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313/02/17إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 26 إلتحاق بالزوجنوال بقاص 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

206/09/01إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالحوافات 97 إلتحاق بالزوجنوال لحنين 14660J سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنيةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 24 مزدوجبني وال14689Rنور الهدى صبري

مجموعة مدارس فدان إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي

الزيت

404/09/19عمالة: سل 11 مزدوجالسهول01234Rنور اليقين العزوزي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالزوايد 20 مزدوجلمرابيح14778Mهاجر المرابط

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالمريفكإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 7 مزدوجدار العسلوجي14891Kهاجر حنينة

705/09/19إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 11 مزدوجالخنيشات14822Kهبري شوقي

204/09/18إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 30 جرف الملحة 14685Lهجر علوي

)البلدية(
مزدوج

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 22 مزدوجالحوافات14871Nهدى بنقرو

105/09/11إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 25 إلتحاق بالزوجهـــــدى حلفـــــــي 14953Cمزدوجبير الطالب

303/09/13إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 41 مزدوجبير الطالب14961Lهدى زهراوي

302/09/20إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجثكنة14948Xهشام الكوش

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 11 مزدوجالخنيشات14820Hهشام المرابط

106/09/17إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 28 إلتحاق بالزوجةهشام المراني 10922Wمزدوجعامر السفلية

مجموعة مدارس اولد إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي

اسبيطة

104/09/19عمالة: سل 15 إلتحاق بالزوجهناء بيجو 01248Fمزدوجعامر

304/09/18عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 15 إلتحاق بالزوجهناء رعود 01176C)مزدوجتابريكت )المقاطعة

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمبناصا 24 مزدوجصفصاف14880Yهناء سعدي
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102/09/20إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 17 مزدوجسيدي الكامل14844Jهند  الشواطي

602/09/20إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 مزدوجثكنة14946Vهند الصحراوي البهجة

103/09/13إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالكدادرة 28 مزدوجلمرابيح14778Mوالي علمي الحسن

204/09/19عمالة: سلمدرسة المرينيينإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 24 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01190Tوعل أسية

906/09/17إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 31 إلتحاق بالزوجوفاء ابعيون 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

106/09/01إقليم: سيدي قاسمرقية بنت الرسولإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 147 أقدمية 16 سنةوفاء اكريبة 14653B سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

102/09/16إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 21 إلتحاق بالزوجوفاء الحداد 14852Tمزدوجسيدي الكامل

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

118/04/17عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: سيدي قاسم 26 سيدي بوقنادل 27575Xياسين باسلم

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

عمالة: الصخيرات الرويضاتإقليم: سيدي قاسم

 - تمارة
104/09/18 21 مزدوجسيدي يحيى زعير01365Hياسين لمودن

413/02/17إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 34 مزدوجعامر السفلية10927Bيحيى الطيبي

116/09/92إقليم: القنيطرةالمنزهإقليم: سيدي قاسمالبيروني 193 أقدمية 16 سنةيوسف الصديق العدري 06780U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي مدرسة ازهانةإقليم: سيدي قاسمالمريفك

سليمان
205/09/08 38 سيدي سليمان 11008Pيوسف الصلعي

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

104/09/18عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: سيدي قاسم 18 مزدوجحصين )المقاطعة(01205Jيوسف الضامن

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالموحدين 7 مزدوجانويرات14830Uيوسف القرياني

عمالة: الصخيرات اولد بوطيبإقليم: سيدي قاسمبناصا

 - تمارة
304/09/18 21 مزدوجالمنزه21969Dيوسف المخلص

عمالة: الصخيرات عين الريبعةإقليم: سيدي قاسمابن الرومي

 - تمارة
113/02/17 35 مزدوجسيدي يحيى زعير01371Pيوسف بريشو

213/02/17عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 35 سيدي بوقنادل 01252Kيوسف كنا

)البلدية(
مزدوج
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عمالة: الصخيرات عين الحياةإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

 - تمارة
113/02/17 34 مزدوجعين العودة )البلدية(26340Eيونس  كاديري

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجلمرابيح14779Nيونس العسكي

103/09/13عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: سيدي قاسمبئرانزران 58 المازيغيةبوفكران )البلدية(23882Hأمعاون حميد

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 6 سيدي قاسم 14657Fحنان وركاكة

)البلدية(
المازيغية

202/09/20إقليم: سيدي قاسمبئرانزرانإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 6 سيدي قاسم 14651Zخدجوأشهبون

)البلدية(
المازيغية

لل خديجة بنت سيدي إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية

م العلوي

802/09/16عمالة: مكناس 35 المازيغيةمكناس )البلدية(03993Pعبد الرحيم قنديل

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

إقليم: سيدي المركزية بامإقليم: سيدي سليمان

سليمان
102/09/20 7 مزدوجقصيبية10992X¨جميلة عارف

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

106/09/16عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: سيدي سليمان 22 إلتحاق بالزوجأبراغ سعيدة 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

204/09/12إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: سيدي سليمان 18 إلتحاق بالزوجأحلم كيكي 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

إقليم: سيدي مدرسة آمنة بنت وهبإقليم: سيدي سليمان

سليمان
216/09/93 163 أقدمية 16 سنةإدريس عرين الرأس 10846N سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عبد العزيز 

116/09/93إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي سليمان 151 أقدمية 16 سنةأزناك عبد الرزاق 14659H سيدي قاسم

)البلدية(
مزدوج

مدرسة عبد ا بن 

الزبير

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان

سليمان
506/09/01 36 سيدي سليمان 27102Hأسماء النقاشي

)البلدية(
مزدوج

مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمانالمركزية بام

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي 

سليمان
320/09/17 28 مزدوجالصفافعة10981Kأسماء الواحيدي

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عبد العزيز 

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان

سليمان
102/09/14 28 سيدي سليمان 27102Hأسماء بوجنان

)البلدية(
مزدوج

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي مدرسة المام الشافعيإقليم: سيدي سليمان

سليمان
204/09/18 31 سيدي يحيى الغرب 10868Mأمال إجان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي مدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوة

سليمان
104/09/18 16 إلتحاق بالزوجأمال املك 10850T سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: سيدي مدرسة المام الغزاليإقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزران

سليمان
116/09/93 114 سيدي يحيى الغرب 10875Vأمينة البراهيمي

)البلدية(
مزدوج

106/09/00إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 27 إلتحاق بالزوجةأنوار الكعوارة 10946Xمزدوجأولد سلمة

106/09/00عمالة: الرباطإدريس البحراويإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 80 إلتحاق بالزوجأنيسة  ازبيطو 01025N)مزدوجحسان )المقاطعة

إقليم: سيدي المركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان

سليمان
221/09/17 22 مزدوجقصيبية10991Wإيمان بوجنا

مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي 

سليمان
102/09/20 7 مزدوجالصفافعة10981Kأيوب النعناعي

المركزية اولد لكزولي إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة

2

إقليم: سيدي 

سليمان
206/09/17 18 مزدوجمساعدة11014Wابتسام الشمراخي

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي مدرسة المام الغزاليإقليم: سيدي سليمان

سليمان
104/09/18 21 سيدي يحيى الغرب 10875Vابتسام العماري

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي المركزية القريةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات

سليمان
104/09/19 9 مزدوجأولد حسين11024Gاجرفة عبد المنعيم

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي المركزية الرملإقليم: سيدي سليمان

سليمان
202/09/20 7 مزدوجقصيبية10987Sاحلم الراضي

المركزية اولد حنون 

الواد

إقليم: سيدي المركزية ضاية عائشةإقليم: سيدي سليمان

سليمان
107/09/16 25 مزدوجقصيبية10993Yادريس العلجي

إقليم: سيدي المركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبل

سليمان
106/09/00 48 مزدوجقصيبية10991Wادريس كيلولة

404/09/02إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد 40 مزدوجرأس اجري04220Lاسماعيل اجباري

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف

سليمان
120/09/17 38 مزدوجالصفافعة10982Lاسماعيل القصري

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

406/09/17إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: سيدي سليمان 32 مزدوجمكرن10960Mالزهري مروة

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي 

سليمان
306/09/17 28 مزدوجالصفافعة10981Kالحسناوي سكينة

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

المركز

إقليم: سيدي 

سليمان
102/09/20 7 مزدوجأولد بن حمادي10963Rالحسين داوودي

إقليم: سيدي المركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبل

سليمان
104/09/19 9 مزدوجقصيبية10991Wالحسين كولحيان
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: سيدي المركزية الصيابرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات

سليمان
104/09/18 28 مزدوجأولد حسين25437Yالحوسين الريمي

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الدواغر بهت

سليمان
1016/09/92 119 سيدي سليمان 27102Hالداودي أحمد

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

البكارة

516/09/98إقليم: القنيطرةعمار بن ياسرإقليم: سيدي سليمان 125 أقدمية 12 سنةالدريسية زعيم 24979A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي 

سليمان
706/09/17 32 مزدوجالصفافعة10981Kالركراكي سعاد

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عبد العزيز 

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمان

سليمان
104/09/19 24 مزدوجالصفافعة10982Lالسويني حسن

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عبد العزيز 

مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 21 مزدوجالصفافعة10981Kالصرضي شيماء

إقليم: سيدي المركزية بامإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري

سليمان
104/09/18 31 مزدوجقصيبية10992Xالقدميري فدوى

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي سليمان

الطويرفة

إقليم: سيدي 

سليمان
323/02/17 36 مزدوجبومعيز10974Cالكزار حياة

مجموعة مدارس إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل

الحنشة الفوارات

117/09/84عمالة: سل 103 مزدوجعامر01260Uالمختار السقيفي

مدرسة علي بن أبي 

طالب

516/09/97إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: سيدي سليمان 140 أقدمية 16 سنةالمساوي حسناء 20073T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي المركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانالمركزية  القادوس

سليمان
104/09/18 21 مزدوجقصيبية10991Wالمصطفى امزيل

إقليم: سيدي المركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

سليمان
102/09/20 7 مزدوجأولد بن حمادي10971Zالمهدي بنعطوش

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

المركز

إقليم: سيدي 

سليمان
102/09/20 7 مزدوجأولد بن حمادي10963Rالمهدي سكحال

المدرسة الجماعاتية 

البكارة

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمان

سليمان
106/09/17 32 مزدوجالصفافعة10982Lالهبطي عبدالقهار

المركزية اولد لكزولي 

2

113/02/17عمالة: سلمدرسة حي السلمإقليم: سيدي سليمان 45 مزدوجبطانة )المقاطعة(01148Xالهللي خولة

1 المركزية اولد 

الكزولي

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمان

سليمان
106/09/17 28 مزدوجالصفافعة10982Lالهيس عبد العظيم

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة

سليمان
102/09/16 24 مزدوجالصفافعة10982Lالياس  النوري
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/01 77 مولي رشيد 01786Rامال بكاري

)المقاطعة(
مزدوج

المركزية القاعدة الجوية 

5

إقليم: سيدي المركزية الرملإقليم: سيدي سليمان

سليمان
104/09/18 31 مزدوجقصيبية10987Sاوصحفى عالي

104/09/18إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: سيدي سليمانالمركزية  القادوس 21 إلتحاق بالزوجايمان المباركي 10923Xمزدوجعامر السفلية

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي 

سليمان
206/09/17 22 مزدوجالصفافعة10981Kبديعة بديل

المركزية اولد لكزولي 

2

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمان

سليمان
213/02/17 32 إلتحاق بالزوجبشرى ادسولي 10982Lمزدوجالصفافعة

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

مدرسة عبد ا بن إقليم: سيدي سليمان

الزبير

إقليم: سيدي 

سليمان
101/01/10 28 سيدي سليمان 10979Hبن خدة  لكبيرة

)البلدية(
مزدوج

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

مدرسة أبي حنيفة إقليم: سيدي سليمان

النعمان

إقليم: سيدي 

سليمان
204/09/18 31 سيدي يحيى الغرب 20071Rبندريس  فاطمة

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

البكارة

إقليم: سيدي 

سليمان
102/09/20 6 مزدوجمساعدة11017Zبنعيسى العياشي

إقليم: سيدي مدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان

سليمان
106/09/17 28 سيدي يحيى الغرب 10869Nبوبكر لعروسي

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

الطويرفة

إقليم: سيدي عبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمان

سليمان
117/09/84 185 أقدمية 16 سنةبوطربوش رشيد 27299X سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

616/09/92إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة 109 مزدوجمناصرة10884Eبوعثماني رشيد

102/09/10إقليم: القنيطرةمدرسة عين عريسإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 20 إلتحاق بالزوجبوهللي سميرة 10915Nمزدوجحدادة

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني

سليمان
106/09/17 30 سيدي سليمان 27102Hتنريم عائشة

)البلدية(
مزدوج

906/09/17إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 28 إلتحاق بالزوججميلة الحفيان 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

202/09/16إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 19 إلتحاق بالزوججهاد المير 10839F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل

دوسليم

206/09/17عمالة: سل 30 إلتحاق بالزوججيهان داغري 01250Hمزدوجعامر

1105/09/08عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 38 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jحفيظة  الر بحاوي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركزية أولد موسى 

بنحساين

105/09/08إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: سيدي سليمان 36 مزدوجبنمنصور10887Hحكيمة   شاح

إقليم: سيدي المركزية تيهليإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات

سليمان
106/09/17 28 مزدوجأولد حسين11022Eحكيمة تيتو

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

102/09/20عمالة: سلمدرسة المنتزه 1إقليم: سيدي سليمان 17 سيدي بوقنادل 27574Wحكيمة مرفوسي

)البلدية(
مزدوج

مدرسة عبد ا إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد

الشفشاوني

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/02 94 إلتحاق بالزوجحنان امزوري 10854X سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

المركزية اولد الطاهر 

بنعلي

إقليم: سيدي المركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمان

سليمان
104/09/19 9 مزدوجقصيبية10991Wخالد المالكي

116/09/94إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 133 أقدمية 16 سنةخالد بن التهامي 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

مدرسة الشهيد 

بلقصيص

816/09/96إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: سيدي سليمان 76 إلتحاق بالزوجخديجة بيكوس 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي مركزية الحفاريإقليم: سيدي سليمان

سليمان
106/09/17 18 مزدوجعامر الشمالية10939Pخولة الزيراوي

المركزية اولد بوثابت 

المركز

204/09/19إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: سيدي سليمان 19 مزدوجبنمنصور10891Mدنيا هرود

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف

المركز

إقليم: سيدي 

سليمان
304/09/19 24 مزدوجأولد بن حمادي10963Rرابحة طالبي

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

206/09/17إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: سيدي سليمان 38 مزدوجعامر السفلية10924Yربيعة لمين

مدرسة عبد ا بن 

الزبير

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمان

سليمان
106/09/17 28 مزدوجالصفافعة10982Lرشيد الخدروف

إقليم: سيدي مدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية الدواغر بهت

سليمان
816/09/95 93 سيدي سليمان 10850Tرشيد تسافي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي المركزية الطرشانإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف

سليمان
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجرشيدة أحرك 11019Bمزدوجمساعدة

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عبد العزيز 

616/09/95إقليم: سيدي قاسمالمام الشافعيإقليم: سيدي سليمان 87 مزدوجاشبانات14972Yرضوان بنسميكة

506/09/01إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 40 مزدوجمناصرة10882Cزازية كريط

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

مدرسة عبد ا إقليم: سيدي سليمان

الشفشاوني

إقليم: سيدي 

سليمان
116/09/96 115 أقدمية 12 سنةزعبول جواد 10854X سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

493



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: سيدي مدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد

سليمان
213/02/17 20 سيدي سليمان 11008Pزكرياء طويبة

)البلدية(
مزدوج

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

402/09/20عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: سيدي سليمان 8 إلتحاق بالزوجزهرة الرفاعي 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

المدرسة الجماعتية إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

الخنساء

إقليم: سيدي 

سليمان
302/09/20 17 مزدوجازغار25664Vزينب حفيض علوي

إقليم: سيدي المركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

سليمان
102/09/20 7 مزدوجعامر الشمالية10935Kسارة العود

إقليم: سيدي مدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل

سليمان
116/09/94 103 سيدي يحيى الغرب 10869Nسعيد البوزيدي

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

البكارة

إقليم: سيدي 

سليمان
102/09/20 7 مزدوجمساعدة11017Zسفيان الخال

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

سليمان
202/09/20 7 إلتحاق بالزوجسكينة بوعزاوي 27102H سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي المركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمان

سليمان
103/09/13 28 مزدوجقصيبية10991Wسلوى الجامعي

104/09/12إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 28 إلتحاق بالزوجسملني فاطمة الزهراء 10881Bمزدوجمناصرة

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

606/09/01إقليم: القنيطرةالبحتريإقليم: سيدي سليمان 109 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10829Vسناء بنشليخة

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

المركزية اولد الطاهر إقليم: سيدي سليمان

بنعلي

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 18 مزدوجعامر الشمالية19779Yسناء بنيخ

إقليم: سيدي المركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمانالمركزية الدواغر بهت

سليمان
506/09/17 19 مزدوجأولد بن حمادي10971Zسهام طارز

إقليم: سيدي مدرسة آمنة بنت وهبإقليم: سيدي سليمانالمركزية الدواغر بهت

سليمان
106/09/01 86 إلتحاق بالزوجطبيش دونيا 10846N سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

306/09/17إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: سيدي سليمان 29 إلتحاق بالزوجعارفي  زينب 10839F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المركزية لحوارثة إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف

بوعربي

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 31 مزدوجازغار19116Cعباوي أميمة

مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان

سليمان
216/09/95 94 سيدي سليمان 27102Hعبد الله العرفاوي

)البلدية(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركزية اولد حنون 

الواد

مدرسة الشهيد رشدي إقليم: سيدي سليمان

عبد الكريم

إقليم: سيدي 

سليمان
216/09/93 177 أقدمية 16 سنةعبد الحميد الجافي 10851U سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي المركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

سليمان
103/09/13 38 مزدوجبومعيز10976Eعبد الحميد كورو

المركزية اولد بوثابت 

المركز

مدرسة سعد بن ابي إقليم: سيدي سليمان

وقاص

إقليم: سيدي 

سليمان
416/09/93 125 سيدي سليمان 10849Sعبد الرزاق أنصاص

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عبد العزيز 

102/09/15إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: سيدي سليمان 11 مزدوجسيدي ام الشلح14790Aعبد السلم شرافي

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

106/09/17إقليم: الخميساتزكيتإقليم: سيدي سليمان 24 مزدوجأولماس19822Vعبد العزيز أفريح

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

116/09/96عمالة: مكناسأحدإقليم: سيدي سليمان 139 أقدمية 16 سنةعبد الغفور بن صديق 03823E مولي ادريس

زرهون )البلدية(
مزدوج

804/09/02إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 69 مزدوجعامر السفلية10925Zعبد الغني ناصري

إقليم: سيدي المركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل

سليمان
106/09/17 38 مزدوجقصيبية10991Wعبد الكريم امعيطات

المركزية اولد لكزولي 

2

المركزية بومعيز إقليم: سيدي سليمان

اجبيرات

إقليم: سيدي 

سليمان
216/09/95 34 إلتحاق بالزوجةعبد الكريم ناطق 10966Uمزدوجأولد بن حمادي

مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

مدرسة عبد ا بن إقليم: سيدي سليمان

الزبير

إقليم: سيدي 

سليمان
516/09/91 84 سيدي سليمان 10979Hعبد ا بوشيخي

)البلدية(
مزدوج

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان

سليمان
102/10/02 54 سيدي سليمان 27102Hعبد ا بوهلل

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

الطويرفة

مدرسة عبد ا بن إقليم: سيدي سليمان

الزبير

إقليم: سيدي 

سليمان
116/09/93 63 سيدي سليمان 10979Hعبد ا عقيوي

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

الطويرفة

المركزية أولد موسى إقليم: سيدي سليمان

بنحساين

إقليم: سيدي 

سليمان
116/09/98 62 مزدوجبومعيز10977Fعبدالله النفيسي

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

إقليم: سيدي المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمان

سليمان
101/01/17 21 مزدوجالصفافعة10985Pعبدالعالي لكنيص

1002/09/15إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخلإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 14 مزدوجالصفاصيف11306Nعثمان لشهب

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف

سليمان
104/09/18 21 مزدوجالصفافعة10982Lعضراوي بدر الدين
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات انوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل

 - تمارة
504/09/12 28 مزدوجعين العودة )البلدية(01329Uعميمري م

مدرسة عبد ا بن 

الزبير

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان

سليمان
116/09/99 54 سيدي سليمان 27102Hفؤاد الزاكي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية

سليمان
106/09/17 38 مزدوجالصفافعة10982Lفاطمة الديس

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي المركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمان

سليمان
102/09/20 7 مزدوجأولد بن حمادي10971Zفاطمة الزهراء بوزايدة

إقليم: سيدي المركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزران

سليمان
204/09/18 11 مزدوجعامر الشمالية10935Kفاطمة الزهراء ظريف

إقليم: سيدي المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

سليمان
102/09/20 7 مزدوجالصفافعة10985Pفاطمة الزهراء كريم

المركزية اولد الطاهر 

بنعلي

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: سيدي سليمان 28 جرف الملحة 14783Tفاطمة اموينة

)البلدية(
مزدوج

مدرسة سعد بن ابي إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد

وقاص

إقليم: سيدي 

سليمان
307/09/05 77 إلتحاق بالزوجفاطمة معناني 10849S سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي مدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني

سليمان
117/09/90 150 أقدمية 16 سنةفاطنة حامدي 10852V سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

مدرسة أبي حنيفة إقليم: سيدي سليمان

النعمان

إقليم: سيدي 

سليمان
204/09/18 31 سيدي يحيى الغرب 20071Rفتحي مليكة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي مدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية الدواغر بهت

سليمان
116/09/97 141 إلتحاق بالزوجقصطال حنان 10850T سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

مدرسة زين العابدين بن إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

عبود

104/09/19عمالة: سل 24 باب المريسة 01157Gكريمة لصفر

)المقاطعة(
مزدوج

المركزية اولد حنون 

الواد

401/01/17إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: سيدي سليمان 26 مزدوجمكرن10960Mكمال  نظيف

مدرسة القاعدة الجوية 

سيدي يحيى

إقليم: سيدي مدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمان

سليمان
206/09/17 12 سيدي يحيى الغرب 10870Pكوثر الكرش

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل

دوسليم

206/09/17عمالة: سل 38 مزدوجعامر01250Hكوثر بلعربي

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

إقليم: سيدي المركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمان

سليمان
106/09/17 28 مزدوجقصيبية10991Wلبنى همي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

إقليم: سيدي المركزية بامإقليم: سيدي سليمان

سليمان
102/09/16 26 مزدوجقصيبية10992Xلحسن  البريزي

مدرسة عبد ا 

الشفشاوني

616/09/96إقليم: القنيطرةالندلسإقليم: سيدي سليمان 138 أقدمية 16 سنةلزرق نادية 10814D)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمان

سليمان
104/09/18 14 مزدوجالصفافعة10985Pلعسيري عبد النبي

1002/09/09إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريين 41 إلتحاق بالزوجلمان ماجدة 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

202/09/15إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوة 14 إلتحاق بالزوجلمباركي سكينة 14953Cمزدوجبير الطالب

المركزية اولد لكزولي إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات

2

إقليم: سيدي 

سليمان
115/09/05 59 مزدوجمساعدة11014Wلمياء أبا

207/09/04إقليم: القنيطرةالبحتريإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو 51 إلتحاق بالزوجلمياء ايشار 10829V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

مدرسة عبد ا إقليم: سيدي سليمان

الشفشاوني

إقليم: سيدي 

سليمان
106/09/00 107 أقدمية 12 سنةليلى اشراع 10854X سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي مدرسة الملإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان

سليمان
316/09/99 149 أقدمية 16 سنةليلى اليوبي الزكموطي 25993C سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

506/09/17إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: سيدي سليمان 28 إلتحاق بالزوجماجدة رائد 10878Yمزدوجمناصرة

إقليم: سيدي مدرسة المام مالكإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبل

سليمان
105/09/03 34 سيدي يحيى الغرب 10865Jمحسن غزالي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام

أصيل
204/09/12 23 بني مكادة 26905Uم الرشدي

)المقاطعة(
مزدوج

المركزية اولد حنون 

الواد

مدرسة عبد ا إقليم: سيدي سليمان

الشفشاوني

إقليم: سيدي 

سليمان
121/09/83 261 أقدمية 16 سنةم الساوة 10854X سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: سيدي المركزية الشيبانإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري

سليمان
104/09/19 11 إلتحاق بالزوجةم بركوش 10994Zمزدوجقصيبية

حسان بن ثابت -اولد إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان

عامر

606/09/17إقليم: القنيطرة 38 مزدوجمكرن10957Jم بلج

المدرسة الجماعاتية 

الطويرفة

إقليم: سيدي مدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمان

سليمان
105/09/08 30 سيدي سليمان 11008Pم مدان

)البلدية(
مزدوج

705/09/08إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 37 مزدوجلقصير24486Pمحيب سفيان
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: سيدي المركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

سليمان
102/09/20 7 مزدوجدار بلعامري11009Rمراد المحفوظ

606/09/17إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة 23 إلتحاق بالزوجمريم اعبيبو 10918Sمزدوجحدادة

إقليم: سيدي المركزية بامإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان

سليمان
106/09/17 37 مزدوجقصيبية10992Xمريم كزالي

المركزية اولد لكزولي 

2

إقليم: سيدي المركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمان

سليمان
206/09/17 38 مزدوجالصفافعة10982Lمريم لفقيري

إقليم: سيدي مدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد

سليمان
201/10/02 48 سيدي سليمان 10845Mمضاق ادريس

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعتية 

الخنساء

المركزية أولد موسى إقليم: سيدي سليمان

بنحساين

إقليم: سيدي 

سليمان
105/09/11 24 مزدوجبومعيز10977Fمكة بوحاجة

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

البكارة

إقليم: سيدي 

سليمان
402/09/20 9 إلتحاق بالزوجمليكة بوطيب 11017Zمزدوجمساعدة

المركزية 2 مارس 

حوش سيدي كدار

مدرسة المقاوم م إقليم: سيدي سليمان

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة
112/09/02 29 إلتحاق بالزوجمونية البخاري 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

106/09/01إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 52 إلتحاق بالزوجميرة سليمة 14898Tمزدوجباب تيوكا

إقليم: سيدي المهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

سليمان
102/09/20 10 إلتحاق بالزوجنادية خليل 27102H سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج

المركزية اولد حنون إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة

الواد

إقليم: سيدي 

سليمان
104/09/18 25 مزدوجقصيبية10986Rناصح ايوب

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

106/09/17إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: سيدي سليمان 29 إلتحاق بالزوجنبيلة بنصر 10889Kمزدوجبنمنصور

مدرسة أبي حنيفة إقليم: سيدي سليمانالمركزية بام

النعمان

إقليم: سيدي 

سليمان
113/02/17 45 سيدي يحيى الغرب 20071Rنزهة مدغري علوي

)البلدية(
مزدوج

المركزية اولد حنون 

الواد

406/09/17إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: سيدي سليمان 32 مزدوجبنمنصور10891Mنعيمة دحان

505/09/11إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 20 إلتحاق بالزوجنوال ايت صالح 14919Rمزدوجزيرارة

إقليم: سيدي المركزية الرملإقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة

سليمان
102/09/15 25 مزدوجقصيبية10987Sنورالدين الراضي

406/09/00إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان 97 مزدوجاشبانات14967Tنورالدين حضاالعين
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركزية المنصور 

الذهبي اولد بلعيد

516/09/99إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: سيدي سليمان 67 مزدوجعامر السفلية10925Zهشام البقالي

516/09/95إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام مالك 40 مزدوجمناصرة10883Dهشام ميسيوي

إقليم: سيدي المركزية تيهليإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات

سليمان
102/09/16 20 مزدوجأولد حسين11022Eوفاء بودراع

المركزية اولد حنون إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

الواد

إقليم: سيدي 

سليمان
102/09/20 7 مزدوجقصيبية10986Rياسين الدغمي

إقليم: سيدي المركزية القريةإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

سليمان
102/09/20 7 مزدوجأولد حسين11024Gياسين كوحين

المدرسة الجماعاتية 

البكارة

مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان

العزيز. المرادسة

إقليم: سيدي 

سليمان
113/02/17 36 مزدوجالصفافعة10981Kيسرى التومي

إقليم: سيدي المركزية بامإقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة

سليمان
104/09/18 15 مزدوجقصيبية10992Xيوسف نوحي

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات اولد سلمة

 - تمارة
225/11/08 34 مزدوجعين عتيق )البلدية(01345L محجوبة بنكميل

عمالة: الصخيرات  - التحاد العربي

تمارة

905/09/07عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبر 26 إلتحاق بالزوجأشاوي  ربيعة 27572U)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات عين الروز

 - تمارة
106/09/01 28 مزدوجصباح01347Nأكيا حسن

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمة

تمارة

عمالة: الصخيرات م الخامس

 - تمارة
305/09/03 30 مزدوجسيدي يحيى زعير25221Nأكيا سميرة

عمالة: الصخيرات  - انوال

تمارة

عمالة: الصخيرات عين اعتيق

 - تمارة
116/09/99 82 أقدمية 12 سنةأمال بيوض 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعة

تمارة

113/02/17عمالة: الرباطعلل بن عبد ا 15 نعمأنس الوردي 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - اولد بوطيب

تمارة

عمالة: الصخيرات الصفاء

 - تمارة
113/02/17 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27311Kأنس بن يعقوب

عمالة: الصخيرات  - عين الروز

تمارة

عمالة: الصخيرات النور

 - تمارة
803/09/13 24 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rابتسام عبد النور

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات العلويين

 - تمارة
706/09/00 31 مزدوجسيدي يحيى زعير25223Rابراهيم سعدون
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعة

تمارة

عمالة: الصخيرات عين اعتيق

 - تمارة
113/02/17 40 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hابن الطالب شيماء

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمة

تمارة

عمالة: الصخيرات المنظر الجميل

 - تمارة
116/09/99 76 مزدوجالصخيرات )البلدية(01326Rاحمامو حنان

عمالة: الصخيرات  - الفتح

تمارة

عمالة: الصخيرات الفرابي

 - تمارة
209/10/02 20 إلتحاق بالزوجةادريس البودة 01323M)مزدوجالهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبر

تمارة

116/09/99عمالة: الرباطالمشور السعيد 73 إلتحاق بالزوجادريسية بركات 01082A)مزدوجالتواركة )البلدية

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة
304/09/02 30 مزدوجتمارة )البلدية(21426Nازكري أمينة

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصالي

تمارة

117/09/90عمالة: الرباطفاطمة الزهراء 92 أقدمية 12 سنةاليوبي زبيدة 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - العلويين

تمارة

عمالة: الصخيرات المام علي

 - تمارة
406/09/01 88 مزدوجتمارة )البلدية(18422Yالبحار هند

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعير

تمارة

عمالة: الصخيرات دار الباتول

 - تمارة
116/09/97 130 أقدمية 16 سنةالبرجي نادية 01340F)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

102/09/15إقليم: زاكورةم. النخيل 8 إلتحاق بالزوجةالجزولي م 21246T)مزدوجزاكورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهر

تمارة

206/09/00عمالة: الرباطالمام الشافعي 31 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jالحر رفيقة

عمالة: الصخيرات  - المكي الناصري

تمارة

عمالة: الصخيرات انس بن مالك

 - تمارة
216/09/93 64 مزدوجتمارة )البلدية(19630Lالحسين المونيس

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدوية

تمارة

عمالة: الصخيرات الياسمين

 - تمارة
113/02/17 34 مزدوجالصخيرات )البلدية(01328Tالخطاري حفصة

عمالة: الصخيرات  - م الكغاط

تمارة

عمالة: الصخيرات بدر

 - تمارة
106/09/00 94 أقدمية 12 سنةالدحاني عزيزة 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريس

تمارة

عمالة: الصخيرات مولي سليمان

 - تمارة
313/02/17 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27052Dالزبيري حليمة

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطاب

تمارة

عمالة: الصخيرات ادريس بنزكري

 - تمارة
116/09/96 112 أقدمية 12 سنةالزكاني خديجة 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م الكغاط

تمارة

عمالة: الصخيرات التحاد العربي

 - تمارة
116/09/91 74 مزدوجتمارة )البلدية(01315Dالزواوي نادية
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - انوال

تمارة

عمالة: الصخيرات بدر

 - تمارة
116/09/99 64 مزدوجتمارة )البلدية(01312Aالسعدية العباس

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبر

تمارة

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامن

 - تمارة
116/09/97 52 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eالسعدية ايت اخياط

عمالة: الصخيرات  - السلم

تمارة

116/09/98إقليم: القنيطرةالشريف الدريسي 105 إلتحاق بالزوجالصنهاجي هدى 10824P)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدوية

تمارة

201/01/10إقليم: فجيجالطلس 22 مزدوجبني تادجيت10465Zالعابد  لحسن

عمالة: الصخيرات  - المام علي

تمارة

عمالة: الصخيرات التحاد العربي

 - تمارة
216/09/99 80 مزدوجتمارة )البلدية(01315Dالعالي حبيبة

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهر

تمارة

عمالة: الصخيرات النور

 - تمارة
618/09/04 21 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rالعسيري جواد

عمالة: الصخيرات  - م الكغاط

تمارة

عمالة: الصخيرات المغرب العربي

 - تمارة
116/09/95 102 أقدمية 12 سنةالعللي فوزية 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - التحاد العربي

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد شوقي

 - تمارة
202/09/10 34 مزدوجمرس الخير25225Tالعونير سمية

عمالة: الصخيرات  - الياسمين

تمارة

عمالة: الصخيرات المغرب العربي

 - تمارة
116/09/93 88 مزدوجتمارة )البلدية(01309Xالكرفطي فاطمة

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيق

تمارة

عمالة: الصخيرات خالد بن الوليد

 - تمارة
106/09/00 16 إلتحاق بالزوجةالكواي مراد 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن الهيثم

 - تمارة
116/09/98 56 مزدوجتمارة )البلدية(01314Cالمرابط صباح

عمالة: الصخيرات  - المنزه

تمارة

316/09/94عمالة: سلمدرسة الكندي 30 مزدوجحصين )المقاطعة(01203Gالمرنيز م

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكري

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد المومن

 - تمارة
216/09/99 82 مزدوجتمارة )البلدية(18419Vالناصري خديجة

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريس

تمارة

113/02/17عمالة: سلمدرسة فرحات حشاد 14 إلتحاق بالزوجالهام المدني 01199C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الحياة

تمارة

عمالة: الصخيرات المام علي

 - تمارة
106/09/00 106 أقدمية 16 سنةاليونسي عواطف 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انوال

تمارة

إدريس البحراوي 

اليوسفية

703/09/13عمالة: الرباط 28 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01042Gامساعد كوثر
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الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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بلتبادل
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلون

 - تمارة
513/02/17 14 نعمامين العماري 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الحزام الخضر

تمارة

116/09/88عمالة: مراكشمدرسة المام البخاري 130 أقدمية 16 سنةايت بالمحجوب فاتحة 20641K)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيق

تمارة

عمالة: الصخيرات المنزه

 - تمارة
117/09/90 88 مزدوجالمنزه01357Zايت عزيز لحسن

عمالة: الصخيرات  - م الخامس

تمارة

506/09/00عمالة: الرباطالفتح 92 يعقوب المنصور 01080Yايت لحسن سميرة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الحزام الخضر

تمارة

عمالة: الصخيرات بدر

 - تمارة
116/09/85 58 مزدوجتمارة )البلدية(01312Aبدر الدين مصطفى

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

402/09/15عمالة: الرباطالمام الشافعي 21 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(19812Jبشرى المرزوقي

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن الهيثم

 - تمارة
413/02/17 30 مزدوجتمارة )البلدية(01314Cبنداود فاطمة الزهراء

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلون

 - تمارة
113/02/17 32 مزدوجسيدي يحيى زعير26330Uبهيجة  بجو

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات عين الروز

 - تمارة
113/02/17 35 مزدوجصباح01347Nبهيجة العباسي

عمالة: الصخيرات  - م حجي

تمارة

عمالة: الصخيرات الفضل

 - تمارة
116/09/96 60 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jبوشتة المهداوي

عمالة: الصخيرات  - الرمامحة

تمارة

313/02/17عمالة: سلمدرسة بئر انزران 26 مزدوجحصين )المقاطعة(01211Rتاخش بدة

عمالة: الصخيرات  - النصر

تمارة

عمالة: الصخيرات ضاية اعراب

 - تمارة
611/02/08 26 مزدوجسيدي يحيى زعير23797Rجبابرى أحمد

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثم

تمارة

102/09/14عمالة: سلمدرسة المام الطبري 28 مزدوجبطانة )المقاطعة(01145Uحبيبة و المكي

عمالة: الصخيرات  - عين الحياة

تمارة

513/02/17عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 30 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01049Pحسناء بابا

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصور

تمارة

عمالة: الصخيرات مدرسة الصنوبر

 - تمارة
111/09/00 48 مزدوجسيدي يحيى زعير25421Fحسناء لورغي

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات طارق بن زياد

 - تمارة
106/09/00 66 مزدوجتمارة )البلدية(01310Yحفيظة الداودي
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تاريخ
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عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات احمدعبدالسلم البقالي

 - تمارة
116/09/87 40 إلتحاق بالزوجحفيظة الزياد 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات الموحدين

 - تمارة
216/09/97 66 مزدوجتمارة )البلدية(01307Vحفيظة اليوسفي

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات وادي المخازن

 - تمارة
113/02/17 34 مزدوجعين العودة )البلدية(21500Uحفيظة انفاوي

عمالة: الصخيرات  - اولد امبارك

تمارة

عمالة: الصخيرات عين اعتيق

 - تمارة
213/02/17 40 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hحكيمة مومن

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقي

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة
116/09/94 124 أقدمية 12 سنةحليم رشيدة 21426N)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريس

تمارة

عمالة: الصخيرات زليخة نصري

 - تمارة
107/09/05 28 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eحليمة السريج

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

عمالة: الصخيرات بدر

 - تمارة
113/02/17 44 مزدوجتمارة )البلدية(01312Aحمدان عبدالغاني

عمالة: الصخيرات  - الرمامحة

تمارة

عمالة: الصخيرات المام علي

 - تمارة
507/09/05 99 أقدمية 12 سنةحنان الرائيس 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسين

تمارة

عمالة: الصخيرات انوال

 - تمارة
113/02/17 22 مزدوجعين العودة )البلدية(01329Uحنان العسري

عمالة: الصخيرات  - بدر

تمارة

عمالة: الصخيرات النصر

 - تمارة
113/02/17 24 مزدوجعين العودة )البلدية(23798Sخديجة بهاء الدين

عمالة: الصخيرات  - عين الروز

تمارة

عمالة: الصخيرات م حجي

 - تمارة
107/09/04 37 إلتحاق بالزوجخديجة صدوق 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات عين اعتيق

 - تمارة
116/09/89 36 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hخديجة لبيد

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعير

تمارة

مدرسة عبد الرحمان بن 

عوف

616/09/89عمالة: سل 40 مزدوجحصين )المقاطعة(01201Eخديجة نايت عبد ا

عمالة: الصخيرات  - عبد الكريم الخطابي

تمارة

عمالة: الصخيرات اولد سلمة

 - تمارة
205/09/11 34 مزدوجعين عتيق )البلدية(01345Lخليل حسناء

عمالة: الصخيرات  - م الكغاط

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد الكريم الخطابي

 - تمارة
117/09/84 118 أقدمية 16 سنةخيرون نجاة 01319H)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ام عزة

تمارة

عمالة: الصخيرات مولي سليمان

 - تمارة
119/09/00 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27052Dرشيد المرزاق
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهالي

تمارة

عمالة: الصخيرات النور

 - تمارة
113/02/17 45 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rزكية مصباحي

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمة

تمارة

عمالة: الصخيرات عيدالوهاب بنمنصور

 - تمارة
302/09/14 34 مزدوجسيدي يحيى زعير26748Yسارة الراقي

عمالة: الصخيرات  - الرويضات

تمارة

عمالة: الصخيرات عين الروز

 - تمارة
703/09/13 21 مزدوجصباح01347Nسعيد بورزكي

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعة

تمارة

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريف

 - تمارة
304/09/18 11 مزدوجأم عزة01361Dسعيدة ريان

عمالة: الصخيرات  - عين الروز

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة
113/02/17 34 إلتحاق بالزوجسعيدة هبوش 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المكي الناصري

تمارة

504/09/12عمالة: الميةالحسنية 22 نعمسفيان بوحافة 01882V)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الحياة

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن الهيثم

 - تمارة
713/02/17 30 مزدوجتمارة )البلدية(01314Cسمية فرحتي

عمالة: الصخيرات  - طارق بن زياد

تمارة

عمالة: الصخيرات احمد الحنصالي

 - تمارة
116/09/98 104 أقدمية 12 سنةسميرة مغني 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمة

تمارة

103/09/13عمالة: سلالبحيرة 38 مزدوجعامر27086Rسناء اللنجري

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة
124/09/02 45 إلتحاق بالزوجسناء يكن 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الرويضات

تمارة

عمالة: الصخيرات عين اعتيق

 - تمارة
313/02/17 36 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hسهام  بنصباحو

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات النور

 - تمارة
1005/09/07 22 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rسيدي  عبدالفتاح العلوي

عمالة: الصخيرات  - الفتح

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة
113/02/17 31 إلتحاق بالزوجشفيق اسماء 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الرمامحة

تمارة

عمالة: الصخيرات السلم

 - تمارة
413/02/17 30 مزدوجمرس الخير23104Mصابر بامو

عمالة: الصخيرات  - تامسنا

تمارة

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطاب

 - تمارة
117/09/90 48 مزدوجتمارة )البلدية(01311Zصليحة بوشامة

عمالة: الصخيرات  - السلم

تمارة

216/09/99إقليم: القنيطرةالمنال 108 أقدمية 16 سنةطيبي حكيمة 26931X)مزدوجمهدية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - م الخامس

تمارة

عمالة: الصخيرات عقبة بن نافغ

 - تمارة
116/09/97 82 إلتحاق بالزوجعائشة ازدو 01332Xمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصور

تمارة

عمالة: الصخيرات زرارة

 - تمارة
216/09/98 36 إلتحاق بالزوجةعادل حميش 01004R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقالي

تمارة

عمالة: الصخيرات الحزام الخضر

 - تمارة
116/09/93 66 مزدوجتمارة )البلدية(01339Eعبد الله نبوغ

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات العلويين

 - تمارة
302/09/14 26 مزدوجسيدي يحيى زعير25223Rعبد الرحيم قويدري

عمالة: الصخيرات  - انوال

تمارة

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطاب

 - تمارة
117/09/90 68 مزدوجتمارة )البلدية(01311Zعبد الرفيق كتاني

عمالة: الصخيرات  - م الخامس

تمارة

116/09/92عمالة: الرباطالمام علي 68 إلتحاق بالزوجةعبد السلم تزكي 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمة

تمارة

عمالة: الصخيرات عين اعتيق

 - تمارة
116/09/97 54 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hعبد الصمد لخليفي

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسين

تمارة

عمالة: الصخيرات م حجي

 - تمارة
116/09/96 40 مزدوجسيدي يحيى زعير26928Uعبد الكبير الراحيمي

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاص

تمارة

عمالة: الصخيرات ابي بكر بن زهر

 - تمارة
213/02/17 24 مزدوجصباح01350Sعبدالصمد ابوحميدة

عمالة: الصخيرات  - الرويضات

تمارة

عمالة: الصخيرات اولد سلمة

 - تمارة
213/02/17 36 مزدوجعين عتيق )البلدية(01345Lعزيز بن هري

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

عمالة: الصخيرات خالد بن الوليد

 - تمارة
113/02/17 30 إلتحاق بالزوجعطار فتيحة 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مولي سليمان

تمارة

عمالة: الصخيرات الوفاق

 - تمارة
213/02/17 30 مزدوجسيدي يحيى زعير26371Nعلوي هناء

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازن

تمارة

عمالة: الصخيرات مولي سليمان

 - تمارة
713/02/17 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27052Dعمر اكجبة

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلون

تمارة

عمالة: الصخيرات الوفاق

 - تمارة
205/09/07 17 نعمعوج سمير 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات المنزه

 - تمارة
101/10/02 30 مزدوجالمنزه01357Zغزلن العساس

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات ابي بكر بن زهر

 - تمارة
301/01/10 28 مزدوجصباح01350Sغيلن م
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - المسيبرة

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد المومن

 - تمارة
116/09/82 160 أقدمية 16 سنةغيوش عبد العزيز 18419V)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

عمالة: الصخيرات الموحدين

 - تمارة
205/09/03 54 مزدوجتمارة )البلدية(01307Vفاتن  لطيف

عمالة: الصخيرات  - النصر

تمارة

عمالة: الصخيرات الوفاق

 - تمارة
713/02/17 30 مزدوجسيدي يحيى زعير26371Nفاتن الحقيقي

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات النطلق

 - تمارة
506/09/06 34 مزدوجعين عتيق )البلدية(19827Aفاطمة الحزيبي

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن تومرت

 - تمارة
104/09/02 48 مزدوجتمارة )البلدية(27217Hفاطمة الزهراء   رشيدي

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

عمالة: الصخيرات المام علي

 - تمارة
107/09/05 82 أقدمية 12 سنةفاطمة الزهراء   منصف 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدوية

تمارة

113/02/17إقليم: القنيطرةالمرابطين 30 سوق الربعاء 06803Uفاطمة الزهراء البوهالي

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

102/09/15عمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 31 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(20008Xفاطمة الزهراء العثماني

عمالة: الصخيرات  - الرويضات

تمارة

212/09/17عمالة: الرباطبلل بن رباح 23 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(18529Pفاطمة العبوز

عمالة: الصخيرات  - عبد المومن

تمارة

901/01/17إقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 21 مزدوجالشاطئ البيض05683Bفاطمة المدهوني

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات تامسنا

 - تمارة
104/09/18 11 إلتحاق بالزوجفاطمة المماثل 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - العلويين

تمارة

عمالة: الصخيرات دار الباتول

 - تمارة
304/09/02 38 إلتحاق بالزوجفاطمة برش 01340F)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلون

 - تمارة
216/09/91 42 مزدوجسيدي يحيى زعير26330Uفاطمة خبر

عمالة: الصخيرات  - الرمامحة

تمارة

عمالة: الصخيرات سعد بن أبي وقاص

 - تمارة
602/09/15 24 مزدوجعين العودة )البلدية(01331Wفاطمة خليل

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات السلم

 - تمارة
305/09/08 30 مزدوجمرس الخير23104Mفتيحة االدريسي

عمالة: الصخيرات  - ام عزة

تمارة

عمالة: الصخيرات اولد امبارك

 - تمارة
104/09/18 21 مزدوجالمنزه24897Lفتيحة اهروي
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا بن ياسين

 - تمارة
113/02/17 24 مزدوجعين العودة )البلدية(01330Vفدوى بن الطاهر

عمالة: الصخيرات  - طارق بن زياد

تمارة

عمالة: الصخيرات الوفاق

 - تمارة
107/09/05 28 مزدوجسيدي يحيى زعير26371Nقرشاوي هاجر

عمالة: الصخيرات  - الرمامحة

تمارة

عمالة: الصخيرات زليخة نصري

 - تمارة
613/02/17 20 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eكروكرى أمينة

عمالة: الصخيرات  - السعديين

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة
105/09/03 54 مزدوجعين عتيق )البلدية(27292Pلبنى السكاري

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات عين الحياة

 - تمارة
102/09/14 30 مزدوجعين العودة )البلدية(26340Eلبنى وطلحة

عمالة: الصخيرات  - ضاية اعراب

تمارة

عمالة: الصخيرات سيدي يحيى زعير

 - تمارة
102/09/09 28 مزدوجسيدي يحيى زعير01335Aلحس ا ولد حادة

عمالة: الصخيرات  - النصر

تمارة

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامن

 - تمارة
213/02/17 24 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eلحمادي خديجة

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدون

تمارة

416/09/93عمالة: الرباطالمختار السوسي 120 أقدمية 12 سنةلخدودي فاطنة 01078W يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات التحاد العربي

 - تمارة
213/02/17 24 إلتحاق بالزوجلشقر سارة 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الياسمين

تمارة

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعة

 - تمارة
106/09/01 76 مزدوجالصخيرات )البلدية(01325Pلطيفة السمللي

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة
104/09/02 48 مزدوجتمارة )البلدية(21426Nلطيفة مصلي

عمالة: الصخيرات  - م الزرقطوني

تمارة

عمالة: الصخيرات دار الباتول

 - تمارة
116/09/98 93 إلتحاق بالزوجلطيفة مطيع 01340F)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدوية

تمارة

213/02/17عمالة: سلمدرسة ابن الهيثم 22 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(25319Vلمياء سهامي

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغ

تمارة

عمالة: الصخيرات م الخامس

 - تمارة
202/09/15 25 إلتحاق بالزوجلوبنى غالم 25221Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تامسنا

تمارة

عمالة: الصخيرات التحاد العربي

 - تمارة
116/09/93 90 أقدمية 12 سنةمحفوضي فاطمة 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات انس بن مالك

 - تمارة
113/02/17 28 مزدوجتمارة )البلدية(19630Lم آيت حمي
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعير

تمارة

عمالة: الصخيرات الموحدين

 - تمارة
717/09/84 42 مزدوجتمارة )البلدية(01307Vم ايت عل

عمالة: الصخيرات  - اولد بوطيب

تمارة

عمالة: الصخيرات تامسنا

 - تمارة
117/09/90 195 أقدمية 16 سنةمرسلي م 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - مولي سليمان

تمارة

عمالة: الصخيرات انوال

 - تمارة
113/02/17 30 مزدوجعين العودة )البلدية(01329Uمريم  سكيري

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد شوقي

 - تمارة
213/02/17 32 مزدوجمرس الخير25225Tمريمة إبراهيمي

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربي

تمارة

116/09/99عمالة: مكناسعبدا الشفشاوني 16 نعممصاحو نجاة 03977X)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاص

تمارة

عمالة: الصخيرات ادريس بنزكري

 - تمارة
213/02/17 40 مزدوجتمارة )البلدية(24710Hمنال بنبوزيد

عمالة: الصخيرات  - م الكغاط

تمارة

مدرسة لل عائشة 

البحرية

501/01/10إقليم: الجديدة 35 إلتحاق بالزوجمينة المهرى 08057G)مزدوجأزمور )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقي

تمارة

116/09/93عمالة: الرباطيعقوب المنصور 108 أقدمية 16 سنةمينة شربا 01054V يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربي

تمارة

1016/09/96إقليم: القنيطرةعمار بن ياسر 118 أقدمية 12 سنةنادية صابير 24979A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيز

تمارة

عمالة: الصخيرات عين اعتيق

 - تمارة
106/09/01 42 مزدوجعين عتيق )البلدية(01342Hنبيل عويش

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة
201/01/10 32 إلتحاق بالزوجنجاح الدريسي 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلون

تمارة

مدرسة رقية بنت 

الرسول

802/09/14عمالة: سل 22 مزدوجحصين )المقاطعة(20904Wنزهة  بنحجو

عمالة: الصخيرات  - عين الحياة

تمارة

المدرسة الجماعاتية 

اولد الغزولي

113/02/17عمالة: سل 34 مزدوجعامر01259Tنزهة كو

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهالي

تمارة

عمالة: الصخيرات سيدي يحيى زعير

 - تمارة
313/02/17 36 مزدوجسيدي يحيى زعير01335Aنعيمة البوعزاوي

عمالة: الصخيرات  - النصر

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن زيدون

 - تمارة
113/02/17 40 مزدوجالصخيرات )البلدية(23495Mنعيمة النوار

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

عمالة: الصخيرات الوفاق

 - تمارة
207/09/05 26 مزدوجسيدي يحيى زعير26371Nنوال حبو
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عمالة: الصخيرات  - زليخة نصري

تمارة

عمالة: الصخيرات الوفاق

 - تمارة
101/01/17 28 مزدوجسيدي يحيى زعير26371Nنورة الدريوش

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات اولد سلمة

 - تمارة
113/02/17 35 مزدوجعين عتيق )البلدية(01345Lنورة العللي

عمالة: الصخيرات  - السلم

تمارة

عمالة: الصخيرات م الخامس

 - تمارة
613/02/17 32 مزدوجسيدي يحيى زعير25221Nهدى متشاوي

عمالة: الصخيرات  - عين الروز

تمارة

عمالة: الصخيرات النور

 - تمارة
803/09/13 24 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rهشام بطل

عمالة: الصخيرات  - م الكغاط

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن تومرت

 - تمارة
116/09/85 140 مزدوجتمارة )البلدية(27217Hهناز عائشة

عمالة: الصخيرات  - السعديين

تمارة

602/09/14عمالة: الميةطارق بن زياد 34 مزدوجبني يخلف18720Xهند البقال

عمالة: الصخيرات  - اولد امبارك

تمارة

مدرسة مولي المكي 

العلوي

813/02/17عمالة: سل 24 باب المريسة 01153Cوفاء خيري

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكري

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن الهيثم

 - تمارة
505/09/03 50 مزدوجتمارة )البلدية(01314Cولء سرحان

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

101/01/12إقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 12 مزدوجسيدي الكامل14844Jيا منة البحراوي

عمالة: الصخيرات  - النصر

تمارة

عمالة: الصخيرات النور

 - تمارة
1013/02/17 30 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rيسرا وسعيد

عمالة: الصخيرات  - الرمامحة

تمارة

عمالة: الصخيرات الوفاق

 - تمارة
212/09/02 35 مزدوجسيدي يحيى زعير26371Nيونس ملوكي
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05

407/09/17إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية أزود 19 مزدوجارفالة07026L ادريس بوحا

804/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية بوخادل 14 مزدوجأيت ام06880C حسن تغجدامت

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية آيت علي 15 مزدوجسيدي بوخالف07118L حوسني رضوان

408/09/17إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيللمركزية إسكسي 35 مزدوجأولد يوسف07657X مورشيد سناء

مركزية أنركي 

الجماعاتية

106/09/17إقليم: أزيللآيت اسماعيلإقليم: أزيلل 28 مزدوجتاكلفت07249Dأبني حكيمة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تيرارين 31 مزدوجانزو07173Wأبو الشتاء  حنان

مركزية تسلنت 

نومديوال

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيلل 7 مزدوجتبانت06903Cأحمد بتح

208/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية وازنت 28 مزدوجأيت تكل07063Bأزروال فاطمة

102/09/20إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجانزو07173Wأسامة المازيني

مركزية أنركي 

الجماعاتية

904/09/19إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيلل 24 مزدوجناوور07515Tأسماء بنور

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تسكنت

صالح
102/09/20 17 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mأسماء غزو

مركزية أنركي 

الجماعاتية

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيلل

صالح
806/09/17 28 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mإسماعيل أمزيل

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية تسكنت

صالح
202/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07432Cأغزاف حنان

302/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uإلهام زماتي

508/09/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية تسقي 42 مزدوجتانوغة07547Cأمال الواسقي

204/09/18إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية اباشكو 31 مزدوجتانوغة26883Vأمال هيلوع

702/09/20إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادوإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 مزدوجأيت بلل07080Vأمجار محسن
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إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح
202/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cأمين بندر

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية ترست 15 مزدوجفم الجمعة07037Yأمين سي أبيه

مركزية سويت ايت 

اونير

204/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيلل 14 مزدوجأيت ماجدن07098Pأمينة دحو

502/09/20إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية تيرارين 17 مزدوجناوور07517Vأمينة سيمور

208/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية ابراغن 35 مزدوجامليل07141Lأمينة فهري

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية تكناريوت

صالح
302/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07363Cأورنيش مريم

502/09/16إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية بوخادل 7 مزدوجواولى19490Jأيت الحاج منصور

702/09/20إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 مزدوجسيدي بوخالف07119Mأيت ناصر   فاطمة  الزهراء

102/09/20إقليم: أزيللمركزية زمطإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 مزدوجأيت ام06882Eإيزة أبو الطيب

إقليم: الفقيه بن مركزية  المغرب العربيإقليم: أزيللمركزية سرمت

صالح
204/09/18 21 إلتحاق بالزوجإيمان الزعراطي 07442Nمزدوجسيدي  حمادي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجأيت اوقبلي07242Wأيوب موجان

102/09/20إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: أزيللمركزية سرمت 8 إلتحاق بالزوجاباش فاطمة 26817Yمزدوجدير القصيبة

504/09/12عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 58 مزدوجالمية )البلدية(01883Wابتسام عنبري

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية ابراغن

صالح
108/09/17 35 مزدوجأولد زمام07480Eابراهيم امكون

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

1004/09/18إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيلل 15 مزدوجواو مانة11638Zابراهيم عماري

مركزية أنركي 

الجماعاتية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: أزيلل 18 مزدوجتاكلفت07248Cاتمكونت  عبد الهادي

502/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 مزدوجتفني07124Tاحبابو حورية
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102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12025Vاحبالة   سكينة

إقليم: الفقيه بن خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح
102/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى26387Fاحسان السرحاني

مركزية سويت ايت 

اونير

إقليم: الفقيه بن مركزية  المغرب العربيإقليم: أزيلل

صالح
808/09/17 29 إلتحاق بالزوجاحلم اعجيك 07442Nمزدوجسيدي  حمادي

المدرسة الجماعاتية 

زاوية أحنصال

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيلل 16 مزدوجأيت مزيغ07260Rاحمد خندافي

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح
302/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jاحمد شوقي

723/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: أزيللمركزية تنفردة 39 مزدوجأولد سعيد الواد07668Jاحمد عطية

107/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية مسكاون 25 إلتحاق بالزوجةاحمد واوغيغيط 06860Fمزدوجفم الجمعة

117/09/84إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: أزيللمدرسة فم الجمعة 172 أقدمية 16 سنةاحمد ونناش 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا

صالح
906/09/17 25 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bادريس بنسعيد

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: أزيللمركزية تباروشت

صالح
104/09/18 25 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bارشاقي حسن

704/09/19إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية بوخادل 14 مزدوجأيت ام06888Lازروال المحجوب

1002/09/20إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية المسا 8 إلتحاق بالزوجازلم حسناء 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

102/09/20إقليم: خنيفرةاجديرإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجاكلمام ازكزا24469Wاسامة باحماد

302/09/20إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية بوخادل 7 مزدوجتسقي06964Uاسماء حيمي

مركزية تيفرت نايت إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي

حمزة

104/09/18إقليم: أزيلل 25 مزدوجتيفرت نايت حمزة07238Sاسماعيل شهيد

202/09/20إقليم: أزيللآيت اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجتاكلفت07249Dاسماعيل عريبا

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيللمركزية آيت مكون

طوطس

602/09/20إقليم: أزيلل 7 مزدوجتاونزا06974Eاسماعيل مرابط
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107/09/17إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية ترست 25 مزدوجتابية07053Rاسماعيل واوغيغيط

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجأيت عباس06895Uاسماعيل وعزان

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تلسنانت

صالح
304/09/19 24 مزدوجأولد زمام07476Aاشقاف حنان

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت ماجدن07113Fافخار سعيد

302/09/20إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 مزدوجمفاسيس12135Pاقريض     مريم

102/09/20إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجالرواشد12057Eاكريت حنان

202/09/20إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 مزدوجارفالة07032Tاكنان  م

602/09/20إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 مزدوجسيدي بوخالف07119Mاكوتي إلهام

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية إكيس 21 مزدوجسيدي بوخالف07118Lاكوجيل كوثر

إقليم: الفقيه بن م الندلسإقليم: أزيللمركزية تيديلي

صالح
408/09/17 28 سوق السبت أولد 07324Kاكوراي نوال

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن الكرينإقليم: أزيللمركزية واولى

صالح
201/01/10 83 الفقيه بن صالح 07583Sالدريسي خديجة

)البلدية(
مزدوج

101/01/17إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية برنات 35 إلتحاق بالزوجالبار حنان 07006Pمزدوجبني عياط

402/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: أزيللمركزية اباشكو 7 مزدوجأولد عزوز12154Kالبشري م

إقليم: قلعة مدرسة المام مالكإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن

 السراغنة
602/09/10 51 مزدوجالعطاوية )البلدية(18681Eالبصراوي شرف

مركزية سيدي امحند 

اومحند

201/11/94عمالة: مراكشمدرسة الفردوسإقليم: أزيلل 191 أقدمية 16 سنةالبوعمري منى 24229K)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية آيت مالك

صالح
604/09/18 15 مزدوجأحد بوموسى07426Wالتايم لطيفة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 31 مزدوجبني عياط07000Hالتكني أمين
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إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح
402/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aالتومي لحسن

502/09/20إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 مزدوجبني بتاو12084Jالحاجة المخروط

104/09/18إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 إلتحاق بالزوجةالحبيب جلل 07515Tمزدوجناوور

302/09/20إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 إلتحاق بالزوجةالحبيب كريت 12054Bمزدوجبني زرنتل

102/09/20إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجلبراكسة12227Pالحدومي حنان

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح
804/09/19 24 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mالحسناوي أسية

مركزية أنركي 

الجماعاتية

202/09/20إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: أزيلل 17 مزدوجتاكلفت07248Cالحسين أعشرة

104/09/18إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 21 إلتحاق بالزوجةالحسين الراضي 07006Pمزدوجبني عياط

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجأيت اوقبلي07242Wالحسين امزوز

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية آيت علي 25 مزدوجتفني07125Uالحسين غاندي

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية خلد

صالح
302/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lالخياري ايمان

808/09/17إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية آيت النص 29 إلتحاق بالزوجالدادسي اسماء 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

702/09/20إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية خلد 7 مزدوجأيت ماجدن07113Fالداودي إلياس

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

صالح
402/09/20 17 مزدوجأولد ناصر07457Eالدعدي امنية

104/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 مزدوجانزو07173Wالدكري غزلن

م.الـــبـــراديـــــــة إقليم: أزيللمركزية المسا

المركزية

إقليم: الفقيه بن 

صالح
702/09/20 8 إلتحاق بالزوجالذهبي سميرة 07370Kمزدوجبرادية

708/09/17إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: أزيللمركزية امداحن 35 مزدوجقصبة  الطرش12197Gالرحالي  المعطي
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304/09/18إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية تبانت 15 مزدوجانزو07171Uالزاهري إبراهيم

1102/09/20إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجاغبالة07487Mالسعودي مريم

702/09/20إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادوإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجأيت بلل07080Vالسعيد زهير

302/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 مزدوجواولى07092Hالسعيد مكريون

206/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية خلد 28 مزدوجتفني07124Tالشامي عبد الصادق

802/09/20إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 مزدوجأيت اسحاق11642Dالشايب مصطفى

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح
302/09/20 17 مزدوجأولد زمام07476Aالشرقاوية زواك

304/09/19إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: أزيللمركزية ازلك 24 مزدوجتشرافت12068Sالشكدالي سعيدة

107/09/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 22 مزدوجبين الويدان07214Rالصالحي عادل

204/09/19إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 مزدوجأيت ماجدن07111Dالصالحي عبد العالي

مركزية أنركي 

الجماعاتية

مركزية تيفرت نايت إقليم: أزيلل

حمزة

123/01/17إقليم: أزيلل 33 مزدوجتيفرت نايت حمزة07238Sالعلوي السعدية

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية ازلك

صالح
802/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cالعماري نجاة

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت

صالح
308/09/17 25 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mالعيدي السعيد

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح
602/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cالغازي رضوان

602/09/20إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 7 مزدوجتبانت06906Fالغربوي ايمان

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح
402/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fالقاسمي سعيد

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية ازلك

صالح
902/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cالقريب عائشة
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702/09/20إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 8 إلتحاق بالزوجالقصري حنان 07637Aمزدوجكطاية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
302/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dالقلعي عبد الغاني

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: أزيللمركزية وازنت

صالح
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجالكتاني نادية 07607Tمزدوجبني شكدال

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان

صالح
202/09/20 17 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mالمباريكي حفصة

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد بورحمونإقليم: أزيللمركزية آيت ام

صالح
306/09/17 38 مزدوجأولد بورحمون07448Vالمختار كمار

204/09/19إقليم: أزيللمدرسة تكلووتإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 21 مزدوجانزو06867Nالمسكاوي   عبد الفتاح

مركزية أولد عيسى إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

الواد

إقليم: الفقيه بن 

صالح
302/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xالمصطفى الدياني

102/09/20إقليم: أزيللمركزية إغرم نواسيفإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجتاكلفت07253Hالمصطفى خاطر

102/09/20إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجشكران12061Jالمصطفى فاضلي

702/09/20إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجتبانت06911Lالمصطفى موجان

502/09/15إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز 37 مزدوجبني عياط07003Lالمصطفى وافي

402/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجفم الجمعة07037Yالمعناوي لطيفة

716/09/86إقليم: كلميمم م راس امليلإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 17 مزدوجرأس اومليل10622Vالمنصوري علي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 مزدوجتابية07053Rالمهدي علوي

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيللمركزية إكيس

طوطس

102/09/20إقليم: أزيلل 7 مزدوجتاونزا06974Eالناصري زهرة

302/09/20إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية المسا 17 مزدوجانزو07171Uالناصري عبدالرحيم

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية باحي

صالح
408/09/17 35 مزدوجأولد زمام07476Aالنبيد عزيزة
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802/09/20إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 9 إلتحاق بالزوجالنعوشي مينة 07657Xمزدوجأولد يوسف

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح
202/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dالنفاتي م

مدرسة سيدي م بن إقليم: أزيللمركزية آيت امراس

عبد ا

104/09/18إقليم: أزيلل 15 إلتحاق بالزوجالهام البرنوسي 06859Eمزدوجفم الجمعة

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح
108/09/17 35 مزدوجأحد بوموسى07432Cالهام الريحاني

إقليم: الفقيه بن الكرينإقليم: أزيللمركزية آيت واكن

صالح
623/01/17 42 الفقيه بن صالح 07583Sالهيناني حميد

)البلدية(
مزدوج

602/09/20إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 مزدوجارفالة07032Tالوادفي جواد

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: أزيللمركزية المسا

صالح
502/09/20 8 إلتحاق بالزوجالوافي سارة 07597Gمزدوجبرادية

108/09/17إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 19 إلتحاق بالزوجةالوردي عبد الرحمان 07006Pمزدوجبني عياط

302/09/20إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 مزدوجسيدي بوخالف07119Mالورضي م

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية خلد

صالح
302/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lالوركاوي زينب

702/09/20إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية إكلسين 8 إلتحاق بالزوجالوكيلي اسماء 07059Xمزدوجأيت تكل

805/09/03إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 130 إلتحاق بالزوجامال حقاوي 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

104/09/19إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 24 مزدوجلكفاف12125Dامزيل امال

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 مزدوجانزو07171Uامكدول لبنى

108/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية تابية 28 إلتحاق بالزوجامل ايتعلي أمصاد 07004Mمزدوجبني عياط

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية تاكست

صالح
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجاميمة كونتتي 07452Zمزدوجأولد ناصر

مركزية تسلنت 

نومديوال

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيلل

صالح
104/09/19 24 مزدوجأولد زمام07476Aاميمة لعسيري
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

صالح
302/09/20 17 مزدوجأولد ناصر07452Zاميمة هيسو

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح
202/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dامين زهواني

إقليم: الفقيه بن م موسى بن نصيرإقليم: أزيللمركزية تبانت

صالح
804/09/18 21 الفقيه بن صالح 07334Wامينة بصير

)البلدية(
مزدوج

مركزية سويت ايت 

اونير

إقليم: الفقيه بن مركزية المرابطةإقليم: أزيلل

صالح
802/09/20 17 مزدوجأولد زمام07485Kاناس بادا

902/09/20إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 7 مزدوجتسقي06964Uانوار لعوان

502/09/20إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجتسقي06964Uانور بركوش

705/09/11إقليم: أزيللمركزية بوغرارتإقليم: أزيللمركزية افطوشن 57 إلتحاق بالزوجاوبها   سناء 07137Gمزدوجامليل

104/09/18إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية تغزى 25 مزدوجناوور07517Vاوبودا عبد الغني

504/09/18إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية امالو 25 مزدوجواولى07089Eاوتوراخت عبد الصمد

106/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 38 مزدوجامليل07141Lاوفور ياسين

502/09/20إقليم: بني مللالشركتإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 17 مزدوجبوتفردة07508Kاوكدوا مريم

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 11 مزدوجتبانت06911Lاولعيد ايداين

مركزية سويت ايت 

اونير

إقليم: الفقيه بن م.أولد سيدي شنان 1إقليم: أزيلل

صالح
108/09/17 28 إلتحاق بالزوجايت أوزو غزلن 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

802/09/20إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 إلتحاق بالزوجايت ابراهيم سلوى 07059Xمزدوجأيت تكل

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

صالح
502/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jايت اخلف اشرف

104/09/18إقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايديرإقليم: أزيللمركزية تسليت 15 إلتحاق بالزوجةايت اعمر عثمان 07499Aمزدوجتيزي نيسلي

108/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالوإقليم: أزيللمركزية تسليت 28 إلتحاق بالزوجايت المعطي هدى 07022Gمزدوجبزو
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706/09/17إقليم: أزيللمركزية أزروإقليم: أزيللمركزية خلد 38 مزدوجتامدا نومرسيد19476Uايت بلل تورية

إقليم: الفقيه بن م ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح
304/09/18 28 مزدوجأولد عياد )البلدية(20609Aايت بوسالم عبد الصماد

316/09/97إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: أزيللمدرسة الوحدة 132 أقدمية 16 سنةايت بوعبيد مريمة 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت عباس06895Uايت لهوش حسن

504/09/19إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 24 مزدوجتفني07125Uايت منصور   خديجة

402/09/20إقليم: أزيللمركزية تغبولإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت ام06872Uايت يدير ايوب

206/09/17إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: أزيللمركزية تبانت 22 إلتحاق بالزوجةايتبراهيم اسحاق 07562Uمزدوجتاكزيرت

704/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية افران 18 مزدوجتنانت07077Sايتعبي خالد

604/09/19إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مزدوجتسقي06960Pايتمالك عبد الرزاق

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن

صالح
104/09/19 21 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cايمان ابسعود

216/09/97إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 179 أقدمية 16 سنةايمان الحبشي 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة سيدي م بن 

عبد ا

مدرسة سيدي الصغير إقليم: أزيلل

بن المنيار

108/09/17إقليم: أزيلل 18 إلتحاق بالزوجايمان جلل 06858Dمزدوجبزو

102/09/15إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية تكل 31 مزدوجتبانت06911Lايوب احماد

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح
702/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dايوب حمداوي

402/09/20إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجبئر مزوي12114Sايور زهيرة

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية أنلتف

صالح
102/09/20 17 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mبابعلي سناء

1004/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 مزدوجأيت ام06880Cبارحو سميرة
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804/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 مزدوجأيت ام06880Cبارود سارة

202/09/20إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجتفني07131Aباعلي هشام

مركزية تيفرت نايت إقليم: أزيللمركزية تكناريوت

حمزة

204/09/18إقليم: أزيلل 18 مزدوجتيفرت نايت حمزة07238Sبدر الدين بحيري

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 28 مزدوجأيت واوردا07234Mبدر الدين دريف

102/09/20إقليم: خريبكةم/م المعادنةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجلمعادنة12209Vبدر الدين لرزا

507/09/17إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تنانت 19 مزدوجأيت ام06888Lبدر حمريش

104/09/18إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 28 مزدوجدير القصيبة07531Kبديعة مقبولي

1008/09/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية تزكي 38 مزدوجدير القصيبة07539Uبربيس نعيمة

202/09/20إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 مزدوجسيدي بوخالف07119Mبردول  عزيزة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية وريد 28 إلتحاق بالزوجبسمة جدي 07019Dمزدوجبزو

إقليم: الفقيه بن م الندلسإقليم: أزيللمركزية آيت مالك

صالح
104/09/18 28 سوق السبت أولد 07324Kبشرى كيرة

النمة )البلدية(
مزدوج

مركزية سويت ايت 

اونير

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سعيدإقليم: أزيلل

صالح
402/09/20 9 إلتحاق بالزوجبشرى هرموز 07437Hمزدوجسيدي  حمادي

إقليم: الفقيه بن لخللطةإقليم: أزيللمركزية افران

صالح
704/09/18 21 مزدوجأولد ناصر07458Fبشرى يوس

مركزية آيت ايدير 

نوامسا

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيلل 38 مولي عيسى بن 06985Sبلحسن حجاج

إدريس
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن

صالح
1008/09/17 25 مزدوجأحد بوموسى07432Cبلوزة عبد الصمد

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح
502/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cبن بيبودة محفوظ

102/09/20إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجالقباب11653Rبن زهرا م
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إقليم: الفقيه بن مركزية  م/م أولد عيادإقليم: أزيللمركزية افطوشن

صالح
607/09/17 28 مزدوجأولد عياد )البلدية(07379Vبن مريم حنان

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تكندافت 28 مزدوجانزو07167Pبنتيفاست الحسين

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح
508/09/17 25 مزدوجأولد ناصر07454Bبنحادة لحسن

502/09/20إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 إلتحاق بالزوجةبنحدو م 07222Zمزدوجبين الويدان

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
802/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lبنشكرى فاطمة الزهراء

904/09/19إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 مزدوجارفالة07030Rبنعمو عبد الرحيم

إقليم: سيدي مدرسة واد بهتإقليم: أزيللمركزية آيت ام

سليمان
802/09/14 37 مزدوجدار بلعامري20077Xبنغزال ندى

707/09/17إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: أزيللمركزية أنلتف 30 إلتحاق بالزوجةبنقى حسن 07398Rمزدوجأولد ايعيش

302/09/20إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجناوور07517Vبنوري اليزيد

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 24 مزدوجتاونزا06969Zبنيوت  بهيجة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تيديلي 15 مزدوجأيت ماجدن07098Pبهادي م

101/10/02إقليم: بني مللم انوالإقليم: أزيللمركزية تنانت 145 أقدمية 16 سنةبهيجة الشيبي 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

202/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية بوخادل 7 مزدوجواولى07092Hبهيجة جعوان

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تغزىإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 15 مزدوجأيت ام06876Yبوتفدى خالد

202/09/20إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 17 مزدوجواو مانة11638Zبوراكدو نادية

مركزية أولد عيسى إقليم: أزيللمركزية إكلسين

الواد

إقليم: الفقيه بن 

صالح
1002/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xبورجا مريم

202/09/20إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 مزدوجسيدي بوخالف07119Mبوزركان    زهيرة
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302/09/20إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجتبروشت07255Kبوشرة العمراني

402/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 مولي عيسى بن 06992Zبوفكري نجاة

إدريس
مزدوج

105/09/08إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمدرسة تغرمين 34 إلتحاق بالزوجبوكايو   سلوى 07141Lمزدوجامليل

804/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 24 مزدوجتنانت07077Sبوهلل سعيد

إقليم: الفقيه بن لعدادشةإقليم: أزيللمركزية ازلك

صالح
302/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vتغفيست ايوب

إقليم: الفقيه بن م الندلسإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
602/09/20 17 سوق السبت أولد 07324Kتموش مريم

النمة )البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تبانت 21 إلتحاق بالزوجتودة اتوجان 06871Tمزدوجأيت ام

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: أزيللمركزية تنفردة

صالح
1006/09/01 66 مزدوجبرادية07597Gتوفيق نهري

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

205/09/11إقليم: بني مللم النورإقليم: أزيلل 52 إلتحاق بالزوجثورية بهلولي 24894Hمزدوجفم اودي

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية ارفالة

صالح
904/09/18 15 مزدوجأحد بوموسى07363Cجدة سهام

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح
202/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fجروض م

104/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تيديلي 11 مزدوجانزو07173Wجليلي ايوب

407/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية سكاط 28 مزدوجأيت تكل07063Bجمال أويشو

402/09/20إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجتاكلفت07248Cجمال الدهبي

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية تبانت 28 مزدوجبين الويدان07218Vجمال القدوش

104/09/19إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 مزدوجواولى07082Xجمال المير

إقليم: الفقيه بن لعدادشةإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح
102/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vجمال بطال
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المدرسة الجماعاتية إقليم: أزيللمركزية واولى

بوشبل

204/09/18إقليم: خنيفرة 28 مزدوجالحمام11829Gجمال تبوشة

202/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجأيت ماجدن07098Pجمال حرمات

302/09/20إقليم: أزيللمركزية تكناريوتإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجتبروشت07257Mجمال ناجي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية خلد

صالح
404/09/19 24 مزدوجأحد بوموسى07426Wجميلة زكرياء

مركزية أنركي 

الجماعاتية

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيلل

صالح
804/09/18 21 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mجميلة عصري

602/09/20إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجتابية07049Lجواد الطالب

مجموعة مدارس ايت إقليم: أزيللمركزية آيت تمتنا

بل وسعيد المركزية

906/09/00عمالة: مراكش 113 مزدوجحربيل02751Pجواد ايت تمغارت

208/09/17إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تلوين 32 مزدوجأيت ماجدن07111Dجواد تحلبة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 28 مزدوجبين الويدان07218Vجواد شاكر

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تلغمت 21 مزدوجواولى07097Nحافضي فاطمة الزهراء

808/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 32 مزدوجسيدي يعقوب07185Jحاكم السعيد

116/09/95إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 189 أقدمية 16 سنةحبيبة لمنني 07067Fمزدوجتنانت

208/09/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 29 مزدوجتانوغة26883Vحدو اشقير

202/09/20إقليم: بني مللاموكرإقليم: أزيللمركزية اباشكو 7 مزدوجتيزي نيسلي07504Fحدو حمدوش

المدرسة الجماعاتية إقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

تباروشت

202/09/20إقليم: أزيلل 7 مزدوجتبروشت26692Mحرية اقصبي

إقليم: الفقيه بن مركزية الرواجحإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

صالح
404/09/18 21 مزدوجأولد بورحمون07446Tحسام السمللي

مركزية آيت ايدير إقليم: أزيللمركزية تابية

نوامسا

107/09/17إقليم: أزيلل 25 مولي عيسى بن 06996Dحسن إدريسي

إدريس
مزدوج
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عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: أزيللمركزية تامدة

الفنيدق
116/09/96 185 أقدمية 16 سنةحسن استوي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

804/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية تبانت 18 مزدوجتنانت07077Sحسن الغازي

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية مكداز

صالح
502/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07432Cحسن الفكاك

906/09/17إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية برنات 35 مزدوجواولى07093Jحسن امولى

116/09/99إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 123 أقدمية 16 سنةحسن باش 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيلل 38 مولي عيسى بن 06985Sحسن زهير

إدريس
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزيةالدروةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز

صالح
702/09/10 38 سيدي عيسى بن 07470Uحسن محداش

علي
مزدوج

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 35 مزدوجبني سعيد05636Aحسن نجار

102/09/14إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية تمريغت 40 مزدوجبني عياط07003Lحسناء  اخبوز

802/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 إلتحاق بالزوجحسناء أيت حمو ابراهيم 06930Gمزدوجاكودي نلخير

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية خلد 18 مزدوجفم الجمعة07037Yحسناء العلوي

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية تلوين 38 مزدوجبني عياط07003Lحسناء الفراغ

102/09/20إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية اكرضان 8 إلتحاق بالزوجحسناء الناجي 06988V مولي عيسى بن

إدريس
مزدوج

302/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uحسناء بنعيسى

302/09/20إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 مزدوجارفالة07032Tحسناء بيتوس

208/09/17إقليم: أزيللمركزية باحيإقليم: أزيللمركزية ابراغن 35 مزدوجبزو07018Cحسناء فريد

المدرسة المركزية 

دمنات

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1إقليم: أزيلل 124 إلتحاق بالزوجحسنة ايت بن الشيخ 02500S)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح
702/09/20 17 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mحسنية سارو

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية اسوال

صالح
402/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cحسيني هشام

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية ترست 15 مزدوجأيت ام06889Mحفيظة أتزضوت

302/09/20إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 مزدوجأيت ماجدن07113Fحفيظة الساخي

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: أزيللمركزية أزود 25 إلتحاق بالزوجحفيظة نودان 07200Aمزدوجافورار

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 مزدوجانزو07171Uحقي فيصل

مركزية أنركي 

الجماعاتية

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيلل 28 مزدوجتاكلفت07246Aحليمة أنكوض

704/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمتناإقليم: أزيللمركزية اكرضان 18 إلتحاق بالزوجحليمة جمالي 06923Zمزدوجاكودي نلخير

304/09/18إقليم: أزيللمركزية زمطإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 15 مزدوجأيت ام06882Eحليمة سفيان

902/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 مزدوجتابية07053Rحليمة موجان

مركزية أولد عيسى إقليم: أزيللمركزية آيت موسى

الواد

إقليم: الفقيه بن 

صالح
202/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xحماشي  مريم

107/09/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية تاونزة 22 مزدوجبين الويدان07214Rحمداني رضوان

323/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية إغرم نواسيف 32 مزدوجأولد سعيد الواد07665Fحمزة السرتي

مركزية تسلنت 

نومديوال

202/09/20إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيلل 7 مزدوجأيت ام06888Lحميد أزلماض

202/09/20إقليم: خنيفرةابرقيإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجسيدي لمين11740Kحميد حيضروني

302/09/20إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجواولى19490Jحميد ساعد

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

صالح
302/09/20 17 مزدوجأولد ناصر07457Eحميد صديق
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204/09/19إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية تيزرت 14 مزدوجأيت ماجدن07102Uحميد وجكالي

102/09/20إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجاغبالة07487Mحميد ورخيص

202/09/15إقليم: بني مللم. أولد سي ميمونإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 37 إلتحاق بالزوجحنان العمراني 07360Zمزدوجسيدي جابر

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: أزيلل 32 مزدوجتاكلفت07248Cحنان ايت حمو

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية تنانت

صالح
204/09/19 21 مزدوجالخالفية07584Tحنان بططة

504/09/18إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيللمركزية افران 31 مزدوجأولد يوسف07657Xحنان بوجمعة

إقليم: الفقيه بن مركزية لحبابيسإقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعلي

صالح
807/09/05 63 مزدوجسيدي  حمادي07441Mحنان حمداني

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الشابيإقليم: أزيللمركزية احفور 165 أقدمية 16 سنةحنان حنبلي 02464C)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية سكاط

صالح
402/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cحنان لمسيح

306/09/17إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 38 مزدوجفم العنصر07541Wحياة تجوي

904/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية سرمت 21 مزدوجاكودي نلخير06930Gحياة تكيوط

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 35 مزدوجتبانت06903Cخالد أزروال

302/09/20إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجناوور07515Tخالد اصويلح

908/09/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية تبانت 22 مزدوجواولى07089Eخالد ايت عبد ا

704/09/18إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تسقي 15 مزدوجارفالة07030Rخالد حيون

104/09/19إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 24 مزدوجناوور07515Tخبا حسناء

802/09/10إقليم: بني مللفم اوديإقليم: أزيللمدرسة واريتزديك 48 إلتحاق بالزوجخديجة أدارت 07387Dمزدوجفم اودي
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مدرسة سيدي م بن 

عبد ا

108/09/17إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: أزيلل 28 مزدوجبزو07013Xخديجة بودجميع

108/09/17إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: أزيللمركزية ترست 28 مزدوجبزو07013Xخديجة بوستة

316/09/95إقليم: بني مللم. الحي الصناعيإقليم: أزيللمدرسة المنظر الجميل 129 إلتحاق بالزوجخديجة شكيب 07297F)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح
304/09/18 21 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cخديجة عزيم

302/09/20إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 7 إلتحاق بالزوجخديجة عوبين 07554Kمزدوجتاكزيرت

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية تيديلي 15 مزدوجانزو07171Uخديجة فلت

604/09/19إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 11 إلتحاق بالزوجخديجة لعريف 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية مسكاون

صالح
208/09/17 38 سيدي عيسى بن 07463Lخديجة ياسر

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية ازلك

صالح
102/09/20 17 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aخليل اكرام

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح
404/09/19 11 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aخليل المدني

402/09/20إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: أزيللمركزية أنلتف 17 مزدوجأحد بوحسوسن11783Gخولة اعراب

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تغبولإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت ام06872Uخويا ابراهيم م

1002/09/20إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 مزدوجتسقي06964Uدادسي   أمال

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية تمريغت 28 مولي عيسى بن 06985Sدادسي حسان

إدريس
مزدوج

907/09/17إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 29 مزدوجبني عياط07000Hدحاني عبد المالك

104/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 11 مزدوجانزو07173Wدشري فاطمة الزهراء

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

صالح
602/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07432Cدندان حسناء
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302/09/20إقليم: بني مللتيحونةإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجتيزي نيسلي27557Cذكيري رشيدة

204/09/19إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية تيديلي 11 مزدوجبني حسن07041Cراضية الزين

404/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مولي عيسى بن 06992Zراضية بنزغار

إدريس
مزدوج

904/09/19إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 24 مزدوجأولد سعيد الواد07665Fرباب الغازي

923/01/17إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 32 إلتحاق بالزوجرجاء فائق 07551Gمزدوجتاكزيرت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية مسكاون 15 مزدوجبني حسن07044Fرجاء معلوف

إقليم: الفقيه بن مركزية  بني وكيلإقليم: أزيللمركزية تغدوين

صالح
104/09/18 21 مزدوجبني وكيل07620Gرجاء يشهاب

إقليم: الفقيه بن مركزية  م/م أولد عيادإقليم: أزيللمركزية تسليت

صالح
104/09/18 28 مزدوجأولد عياد )البلدية(07379Vرحمة السالمي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية مكدازإقليم: أزيللمركزية ترست 21 مزدوجأيت تمليل07161Hرزوق رابحة

إقليم: الفقيه بن مركزية الرواجحإقليم: أزيللمركزية تسليت

صالح
108/09/17 28 مزدوجأولد بورحمون07446Tرزوقي مريم

302/09/20إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجاكلموس11713Fرشدي م

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية تغبول

صالح
302/09/20 17 الفقيه بن صالح 18737Rرشيحي زينب

)البلدية(
مزدوج

604/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية إكلسين 11 مزدوجانزو07173Wرشيد اسرك

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجواولى19490Jرشيد ايت ابراهيم

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيلل 38 مزدوجبين الويدان07218Vرشيد كنو

202/09/20إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 مزدوجشكران12062Kرشيدة ورضي

523/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية إسكسي 32 مزدوجدير القصيبة07523Bرضوان اشيبو
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102/09/20إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجتبانت06906Fرضوان اوطوف

504/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية وازنت 31 مزدوجفم الجمعة07037Yرضوان ماجدة

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح
102/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07417Lرضوان مريس

إقليم: الفقيه بن مركزية الرواجحإقليم: أزيللمركزية ابراغن

صالح
208/09/17 25 مزدوجأولد بورحمون07446Tرضواني عز الدين

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح
1002/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dرضى طالع

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 21 إلتحاق بالزوجرقية كنوني 07003Lمزدوجبني عياط

402/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجتفني07124Tروكا م

908/09/17إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 25 إلتحاق بالزوجزاهية والطاس 07059Xمزدوجأيت تكل

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية أموكز

صالح
603/09/13 47 سيدي عيسى بن 07463Lزحاف مريم

علي
مزدوج

702/09/20إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجانزو07173Wزكرياء العشاوي

104/09/18إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: أزيللمركزية تاونزة 15 إلتحاق بالزوجزكية  العبسي 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية تلسنانت

صالح
704/09/19 24 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fزنزول سناء

1006/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت تمتناإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 19 إلتحاق بالزوجزهرة فاضل 06923Zمزدوجاكودي نلخير

102/09/20إقليم: بني مللاموكرإقليم: أزيللمركزية تلغمت 17 مزدوجتيزي نيسلي07504Fزهرة مصري

302/09/20إقليم: أزيللآيت اسماعيلإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 مزدوجتاكلفت07249Dزهرة واولى

502/09/20إقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمانإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجأيت ام06875Xزهير الهو

مركزية تسلنت 

نومديوال

902/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيلل 7 مزدوجواولى07092Hزهير حمداوي
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إقليم: الفقيه بن مركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية تسلي

صالح
202/09/20 7 مزدوجبني وكيل07629Sزهير وجدي

904/09/19إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 14 مزدوجارفالة07026Lزهيرة حافظي

302/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 مزدوجأيت ماجدن07098Pزهيرة لقرع

302/09/20إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 مزدوجشكران12061Jزين الدين عبد الصمد

202/09/20إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 إلتحاق بالزوجزين الدين مريم 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: الفقيه بن م أولد بوعزةإقليم: أزيللمركزية تابية

صالح
104/09/12 51 مزدوجأولد بورحمون07365Eزينب ابكار

802/09/20إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 مزدوجتبانت06906Fزينب ايت بولمنازيل

مركزية سويت ايت 

اونير

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيلل

صالح
602/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cزينب شوبان

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية إكلسين 21 مزدوجتدلي فطواكة07180Dزينب صابر

المدرسة الجماعاتية آيت إقليم: أزيللمركزية اسوال

عبدي

102/09/20إقليم: أزيلل 7 مزدوجزاوية احنصال26656Yساخي سعيد

102/09/20إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 مزدوجبني حسن07041Cسارة أوعلي

مركزية سويت ايت إقليم: أزيللمركزية تيرارين

اونير

602/09/20إقليم: أزيلل 7 مزدوجأيت ام06884Gسارة الحناني

إقليم: الفقيه بن م أولد بوعزةإقليم: أزيللمركزية تاونزة

صالح
202/09/15 46 مزدوجأولد بورحمون07365Eسارة العابدي

إقليم: الفقيه بن م ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية آيت مكون

صالح
202/09/20 17 مزدوجأولد عياد )البلدية(20609Aسارة رشدي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 مزدوجتسقي06960Pسارة عصري

208/09/17إقليم: خنيفرةالحمامإقليم: أزيللمركزية زمط 38 مزدوجالحمام11826Dسارة وشاشا

102/09/20إقليم: خنيفرةالموإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 إلتحاق بالزوجةسال يوسف 24471Yمزدوجواو مانة
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إقليم: الفقيه بن مركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية آيت مكون

صالح
402/09/20 7 مزدوجبني وكيل07629Sسامي همسي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجأيت ام06880Cسرحان م

404/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 24 مزدوجأيت واوردا07234Mسعاد الغنضور

304/09/18إقليم: بني مللايت عميرإقليم: أزيللمركزية أزود 15 إلتحاق بالزوجسعاد ايت سي م 27558Dمزدوجفم اودي

إقليم: الفقيه بن م الندلسإقليم: أزيللمركزية تيديلي

صالح
708/09/17 28 سوق السبت أولد 07324Kسعاد بن طايطاي

النمة )البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية سكاط 7 مزدوجارفالة07026Lسعاد بن مريم

504/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 21 مزدوجتاكلفت07252Gسعاد بوجمعة

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

102/09/20إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيلل 16 مزدوجاغبالة07492Tسعاد عبزيض

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية سكاط

صالح
602/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07432Cسعاد عماوي

104/09/02عمالة: الميةالمسيرةإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 157 أقدمية 16 سنةسعد الوراقي 01885Y)مزدوجالمية )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امزالطإقليم: أزيللمركزية تبانت 18 إلتحاق بالزوجةسعيد أونجمة 06918Uمزدوجأيت بوولي

302/09/20إقليم: خنيفرةكروشنإقليم: أزيللمركزية اباشكو 7 مزدوجكروشن11682Xسعيد احدو

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية آيت مكون

صالح
702/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dسعيد الساقي

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: أزيللمركزية تاونزة 45 مزدوجوادي زم )البلدية(18521Fسعيد العدنان

502/09/20إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجأيت ام06888Lسعيد الغول

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: أزيللمركزية تاونزة 32 مزدوجوادي زم )البلدية(18521Fسعيد الكدر

مركزية تسلنت 

نومديوال

مركزية أولد عيسى إقليم: أزيلل

الواد

إقليم: الفقيه بن 

صالح
202/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xسعيد اليزيدي
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102/09/20إقليم: أزيللمركزية تغبولإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجأيت ام06872Uسعيد بوكراض

506/09/17إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية واولى 19 مزدوجتبانت06911Lسعيد بيقت

مدرسة سيدي م بن إقليم: أزيللمركزية ابراغن

عبد ا

108/09/17إقليم: أزيلل 38 مزدوجفم الجمعة06859Eسعيد تاملحت

202/09/20إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجبني حسن07045Gسعيد تميم

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيللمركزية سكاط

طوطس

604/09/18إقليم: أزيلل 21 مزدوجتاونزا06974Eسعيد حمداوي

204/09/19إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية خلد 24 مزدوجبين الويدان07214Rسعيد درابي

102/09/20إقليم: أزيللآيت اسماعيلإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجتاكلفت07249Dسعيد زباي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تابية 18 مزدوجتسقي06960Pسعيدة باجي

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية افران 18 مزدوجتابية07053Rسعيدة نايت تغزانت

905/09/08إقليم: بني مللم النورإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 61 إلتحاق بالزوجسعيدة وارحمون 24894Hمزدوجفم اودي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية إسكسي 15 إلتحاق بالزوجةسفيان أحمد بومزوغ 06880Cمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية آيت علي 15 مزدوجتفني07125Uسفيان اعياض

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 21 مزدوجأيت ماجدن07098Pسكينة بخديش

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تابية 28 مزدوجتسقي06960Pسكينة بناني

1102/09/20إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 مزدوجاغبالة07492Tسكينة لعجاج

404/09/18إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية المسا 31 مزدوجسيدي يعقوب07185Jسكينة مجيد

إقليم: الفقيه بن مدرسة لبراديا الجديدةإقليم: أزيللمركزية تساوت

صالح
112/09/02 93 مزدوجبرادية27107Nسلم رشيد
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إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
202/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fسمعا عصام

102/09/20إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 مزدوجالرواشد12057Eسمية عابدي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجبني حسن07045Gسمير تغرودن

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 21 مزدوجتاونزا06969Zسميرة الخلوفي

806/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية تبانت 28 مزدوجتنانت07077Sسميرة مرابطي

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية ترست 38 مزدوجفم الجمعة06860Fسناء الكاموسي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية تلوين

صالح
608/09/17 28 سيدي عيسى بن 07463Lسناء الناجي

علي
مزدوج

1002/09/20إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية اباشكو 17 مزدوجناوور07515Tسهام الموجودي

904/09/19إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية افطوشن 11 إلتحاق بالزوجسهام سلماتي 07128Xمزدوجتفني

502/09/20إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: أزيللمركزية تسلي 17 مزدوجالرواشد12055Cسهام شعطيط

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 21 مزدوجتاونزا06969Zسهام قداري

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 15 مزدوجانزو07171Uسومية أعراب

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

إقليم: الفقيه بن خالد بن الوليدإقليم: أزيلل

صالح
904/09/18 15 مزدوجأحد بوموسى26387Fسومية شاجع

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 8 إلتحاق بالزوجسومية فروق 07067Fمزدوجتنانت

109/09/02إقليم: بني مللم انوالإقليم: أزيللمركزية تنانت 153 أقدمية 16 سنةسي م نايت منصور 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

304/09/19إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: أزيللمركزية ازلك 24 مزدوجالرواشد12055Cشافعي نادية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح
104/09/18 15 مزدوجأولد ناصر07457Eشراف خليد
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية اكرضان

صالح
202/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dشراف لعليوي

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية اكرضان

صالح
802/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cشرف بولعز

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية خلد 7 إلتحاق بالزوجشكراني نهيلة 07067Fمزدوجتنانت

202/09/20إقليم: أزيللمركزية تكناريوتإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجتبروشت07257Mصالح بدري

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح
102/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07417Lصالح صمود

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية اكرضان

صالح
202/09/20 17 مزدوجأولد زمام07480Eصالح نصحي

إقليم: الفقيه بن مركزية  م/م أولد عيادإقليم: أزيللمركزية بوعنتر

صالح
708/09/17 28 مزدوجأولد عياد )البلدية(07379Vصباح حمزاوي

إقليم: الفقيه بن مركزية الرواجحإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
704/09/19 24 مزدوجأولد بورحمون07446Tصباح كمال

إقليم: الفقيه بن م الـنـكــــارإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان

صالح
802/09/20 8 إلتحاق بالزوجصباح نجيب 07366F سيدي عيسى بن

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية برنات

صالح
504/09/19 21 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mصفاء بوصباع

مركزية أولد عيسى إقليم: أزيللمركزية بوخادل

الواد

إقليم: الفقيه بن 

صالح
202/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xصلح الدين العربي

502/09/20إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 مزدوجناوور07515Tصلح الدين ايت اخشوش

مركزية تسلنت 

نومديوال

مركزية أولد عيسى إقليم: أزيلل

الواد

إقليم: الفقيه بن 

صالح
102/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xصلح مقداد

408/09/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 35 مزدوجأولد سعيد الواد07665Fصليعي فاطمة الزهراء

504/09/18إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية تغدوين 24 إلتحاق بالزوجصوفيا حاريري 07134Dمزدوجامليل

706/09/17إقليم: أزيللمركزية تاوجا نلكنزإقليم: أزيللمركزية تاكست 22 إلتحاق بالزوجعائشة أيت ابراهيم 26202Eمزدوجاكودي نلخير

مركزية أنركي 

الجماعاتية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية إغرم نواسيفإقليم: أزيلل 17 مزدوجتاكلفت07253Hعائشة المرضي
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202/09/20إقليم: بني مللمركزية بوتفردةإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجبوتفردة07507Jعائشة ايت خشوش

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية تزكي 15 مزدوجسيدي بوخالف07118Lعادل أعطار

502/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uعادل ريحان

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح
106/09/17 28 مزدوجأحد بوموسى07432Cعادل مطفي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
502/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zعاصم عزيزة

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية اسمسيل

صالح
704/09/19 11 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fعبد الله الدوهو

316/09/97إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 181 أقدمية 16 سنةعبد الجليل قراط 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجانزو07173Wعبد الحفيظ البراي

208/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 28 مزدوجسيدي يعقوب07185Jعبد الحفيظ خازمة

602/09/20إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجأيت بلل07085Aعبد الحق املل

102/09/20إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجاسكسي07225Cعبد الحق زندحي

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيللمركزية اباشكو

طوطس

402/09/20إقليم: أزيلل 7 مزدوجتاونزا06974Eعبد الحق شاجع

202/09/20إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجواولى19490Jعبد الحكيم المعطاوي

مركزية تيفرت نايت إقليم: أزيللمركزية تسلي

حمزة

102/09/20إقليم: أزيلل 7 مزدوجتيفرت نايت حمزة07238Sعبد الحميد المستقيم

306/09/01إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية آيت علي 159 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم حليمي 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح
308/09/17 25 سيدي عيسى بن 07463Lعبد الرحيم لمغيربي

علي
مزدوج

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية إسكسي

اركيعة

إقليم: الفقيه بن 

صالح
623/01/17 32 مزدوجاهل مربع07573Fعبد الرزاق العنيكي
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504/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية إكلسين 11 مزدوجانزو07173Wعبد الرزاق بكوش

216/09/97إقليم: بني مللم الملإقليم: أزيللمركزية امداحن 169 أقدمية 16 سنةعبد الرزيق شتوان 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

202/09/20إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجانزو07173Wعبد الصادق ايت باحمي

مركزية تسلنت 

نومديوال

902/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيلل 7 مزدوجتابية07053Rعبد الصمد زهواني

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 مولي عيسى بن 06992Zعبد العاطي خلوق

إدريس
مزدوج

102/09/20إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 مزدوجبني زرنتل19269Uعبد العزيز العلم

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية تباروشت

صالح
804/09/18 21 مزدوجأولد ناصر07452Zعبد العزيز مصاض

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح
704/09/19 14 مزدوجأولد ناصر07457Eعبد الغني الكلف

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم

صالح
304/09/19 21 مزدوجأحد بوموسى07426Wعبد القادر اجعموض

302/09/20إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 مزدوجتسقي06964Uعبد الكامل نجيبة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية توفغين 14 مزدوجفم الجمعة07037Yعبد الكبير الدياري

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح
108/09/17 35 مزدوجأحد بوموسى07432Cعبد الكبير الشعبي

502/09/20إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: أزيللمركزية اكرضان 7 مزدوجبني زرنتل12090Rعبد الكريم أيت بخوش

إقليم: الفقيه بن لخللطةإقليم: أزيللمركزية زمط

صالح
204/09/19 14 مزدوجأولد ناصر07458Fعبد الكريم بغدادي

204/09/19إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية تيزرت 14 مزدوجأيت ماجدن07102Uعبد اللطيف وشتاشن

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 14 مزدوجواولى19490Jعبد ا ازكاغ

102/09/15إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية آيت تمتنا 31 مزدوجتبانت06911Lعبد ا بحدى
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116/09/93إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: أزيللمركزية امداحن 193 أقدمية 16 سنةعبد ا شواعلي 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية ارفالة 11 مزدوجارفالة07032Tعبد المجيد المشروك

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 17 مزدوجتابية07049Lعبد المجيد بدر

404/09/18إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: أزيللمركزية تنانت 25 مزدوجبزو07013Xعبد المجيد بندود

202/09/20إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 مزدوجتسقي06964Uعبد النور لمخنطر

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تيديلي 11 مزدوجتابية07053Rعبد الواحد أيت سعيد

مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية آيت واستر

ابراهيم

206/09/17إقليم: أزيلل 35 مزدوجبني عياط07010Uعبدالغني حيون

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية أنلتف

صالح
404/09/19 24 سيدي عيسى بن 07463Lعبدالمومن بلعيدي

علي
مزدوج

104/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 مزدوجتنانت07073Mعبدالوهاب البداوي

502/09/20إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 17 مزدوجاسكسي07225Cعبوش ايت سعيد اعلي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 21 مزدوجتاونزا06969Zعبيد بوكيلي

إقليم: الفقيه بن خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح
102/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى26387Fعتيقة العابدي

مركزية سيدي امحند إقليم: أزيللمركزية تسليت

اومحند

507/09/17إقليم: أزيلل 25 إلتحاق بالزوجةعثمان الحنصالي 07228Fمزدوجواويزغت

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية ازلك

صالح
202/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fعثمان النكادي

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية زمط

صالح
702/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aعثمان لمون

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية تكناريوت 19 مزدوجتبروشت07255Kعدناني الحسين

مركزية أولد عيسى إقليم: أزيللمركزية تيزرت

الواد

إقليم: الفقيه بن 

صالح
302/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xعزالدين بردوز

537



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيلل 15 مزدوجأيت مزيغ07260Rعزيز افتوح

116/09/93إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: أزيللمدرسة تزكي 121 إلتحاق بالزوجةعزيز الطيبي 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

906/09/17إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية تاونزة 29 مزدوجبني عياط07000Hعزيز العطاوي

302/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية تغبول 17 مزدوجتنانت07077Sعزيز ايت عبي

502/09/20إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجواولى07082Xعزيز تاكدامت

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح
102/09/20 17 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mعزيزة درقاوي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية تباروشت

صالح
104/09/19 24 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fعزيزة كريم

102/09/20إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 مزدوجأيت بلل07085Aعصام الرحيم

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية تسقي

صالح
608/09/17 22 مزدوجأولد ناصر07457Eعصام المخير

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجتيلوكيت07265Wعصام طلحة

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية آيت موسى

صالح
102/09/20 17 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jعلون   فاطمة الزهراء

404/09/18إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 28 مزدوجدير القصيبة07531Kعلي اوجغ

802/09/20إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية تكناريوت 7 مزدوجناوور07515Tعليلتي عبد ا

104/09/18إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 15 إلتحاق بالزوجةعماد طاهري 12057Eمزدوجالرواشد

إقليم: الفقيه بن م أولد بوعزةإقليم: أزيللمركزية تاونزة

صالح
205/09/11 62 مزدوجأولد بورحمون07365Eعمر آيت سي موح

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 35 مزدوجتبانت06903Cعمر اعوفي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية ترست

صالح
508/09/17 25 مزدوجأولد ناصر07454Bعمر الفيض
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إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تيرارين

صالح
202/09/20 17 مزدوجأولد زمام07476Aعواطف كرطا

إقليم: الفقيه بن مركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية أنلتف

صالح
102/09/20 17 مزدوجأولد زمام07485Kغافير بوشرة

102/09/20إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجبني حسن07044Fغزيوي مرية

502/09/20إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 7 إلتحاق بالزوجغناي كريمة 07541Wمزدوجفم العنصر

مركزية أنركي 

الجماعاتية

1002/09/20إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيلل 17 مزدوجناوور07517Vغيتة أبيج

502/09/20إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 مزدوجبني بتاو12084Jغيثة السعدي

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية مكداز

صالح
202/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cفؤاد وريح

202/09/20إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية تغبول 7 مزدوجبني زرنتل19269Uفاضل فاطمة الزهراء

202/09/20إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 مزدوجأيت ماجدن07113Fفاضل م

802/09/20إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 مزدوجتبانت06906Fفاضمة شفيق

مركزية أنركي 

الجماعاتية

106/09/17إقليم: أزيللمركزية إغرم نواسيفإقليم: أزيلل 28 مزدوجتاكلفت07253Hفاطمة أتمكونت

919/09/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 28 مزدوجبين الويدان07214Rفاطمة أشريف

408/09/17إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: أزيللمركزية تباروشت 28 إلتحاق بالزوجفاطمة احنحاو 07551Gمزدوجتاكزيرت

إقليم: الفقيه بن م الندلسإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح
102/09/20 17 سوق السبت أولد 07324Kفاطمة الخلوفي

النمة )البلدية(
مزدوج

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تزكي 35 مزدوجانزو07167Pفاطمة الزهراء الوردي

302/09/20إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 مزدوجأيت بلل07085Aفاطمة الزهراء خليد

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية تيرارين 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cفاطمة الزهراء دغوغي
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807/09/05إقليم: بني مللم اولد ايعيشإقليم: أزيللمركزية آيت شعيب 59 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زبير 07355Uمزدوجأولد ايعيش

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح
202/09/20 17 مزدوجأولد ناصر07457Eفاطمة الزهراء زلماط

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تسكنت

صالح
902/09/20 17 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mفاطمة الزهراء نعمان

إقليم: الفقيه بن م الرشادإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح
202/09/20 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء هبى 20608Z سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م النوارإقليم: أزيللمركزية اسكاجن

صالح
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء والراش 07323J سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج

مركزية أنركي 

الجماعاتية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيلل 21 مزدوجتاكلفت07246Aفاطمة الصغير

302/09/15عمالة: سلمدرسة حي السلمإقليم: أزيللمركزية امداحن 36 إلتحاق بالزوجفاطمة العباسي 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تسلي

صالح
1102/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lفاطمة الكفيفة

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تغزىإقليم: أزيللمركزية تلغمت 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الهاشمي 06876Yمزدوجأيت ام

904/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 21 مزدوجواولى07097Nفاطمة امزيل

108/09/17إقليم: بني مللمركزية بوتفردةإقليم: أزيللمركزية تغبول 38 مزدوجبوتفردة07507Jفاطمة اوغنيش

إقليم: الفقيه بن مركزيةالدروةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز

صالح
702/09/10 38 سيدي عيسى بن 07470Uفاطمة باحفيض

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مدرسة اولد ازمامإقليم: أزيللمركزية اغبالو

صالح
306/09/17 25 مزدوجأولد زمام07367Gفاطمة بلمهدي

إقليم: الفقيه بن م الـنـكــــارإقليم: أزيللمركزية وريد

صالح
308/09/17 28 سيدي عيسى بن 07366Fفاطمة درعاوي

علي
مزدوج

306/09/00إقليم: بني مللم النهضةإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 149 أقدمية 16 سنةفاطمة وجدي 07311W)مزدوجبني ملل )البلدية

302/09/20إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 مزدوجأيت عباس06895Uفاطمة وحود

302/09/20إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجالفقراء12131Kفروني الحسين
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204/09/19إقليم: أزيللمركزية زاوية احنصالإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 مزدوجزاوية احنصال06945Yفريد عائشة

913/12/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية المسا 13 مزدوجأيت ماجدن07098Pفنيدي  شرف

مركزية تسلنت 

نومديوال

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيلل 21 مزدوجتاكلفت07246Aفهد اسفونا

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية ارفالة

صالح
308/09/17 22 مزدوجأحد بوموسى07426Wفيصل الشفعي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية تكندافت 25 مزدوجأيت واوردا07234Mقشا م

إقليم: الفقيه بن م الندلسإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم

صالح
404/09/19 21 سوق السبت أولد 07324Kقشاش ليلي

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
402/09/20 17 مزدوجبني وكيل07629Sقيدي ايمان

108/09/17إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 19 إلتحاق بالزوجكرواحي فاطمة الزهراء 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

502/09/20إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجأولد عزوز12159Rكريش زينب

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية المسا 17 مزدوجارفالة07032Tكريكح حميد

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تبانت 31 مزدوجتنانت07067Fكريم الغالي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 15 مزدوجأيت ماجدن07102Uكريم عبد الشكور

إقليم: الفقيه بن لخللطةإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح
318/09/17 18 مزدوجأولد ناصر07458Fكريم محسن

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 21 مزدوجتاونزا06969Zكريمة الخلوفي

208/09/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية برنات 38 مزدوجدير القصيبة07539Uكريمة الوعرابي

802/09/20إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 7 مزدوجتابية07049Lكمال اسيمور

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية توفغين

صالح
202/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07429Zكمال مركزي
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة سيدي الصغير 

بن المنيار

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد غانمإقليم: أزيلل

صالح
403/09/13 40 مزدوجبرادية07593Cكنبور عبد الغفور

104/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 مزدوجتنانت07073Mكنزة ايت عاشور

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية أموكز 38 مزدوجأيت ماجدن07098Pكوثر إميح

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

صالح
302/09/20 17 مزدوجأولد زمام07480Eكورو جميلة

إقليم: الفقيه بن م.أولد سيدي شنان 1إقليم: أزيللمركزية سرمت

صالح
202/09/20 7 الفقيه بن صالح 07335Xكونتتي طارق

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح
502/09/20 17 الفقيه بن صالح 18737Rكيدوني مريم

)البلدية(
مزدوج

904/09/18إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 15 مزدوجاسكسي07225Cلعرابي رشيد

208/09/17إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية سرمت 28 مزدوجواولى07093Jلبنى اوحنين

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 38 مزدوجانزو07167Pلبنى ويشواني

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية وريد 38 مزدوجفم الجمعة06860Fلبهوج كنزة

906/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 35 مزدوجتدلي فطواكة07176Zلحسن آيت حمو احمو

إقليم: الفقيه بن مركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية تامدة

صالح
223/01/17 32 سيدي عيسى بن 07460Hلحسن شفيقي

علي
مزدوج

116/09/93إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: أزيللمركزية تنفردة 175 أقدمية 16 سنةلحسن وكاس 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

302/09/20إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجواولى07082Xلطفي شمس الدين

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية تيرارين 21 مزدوجأيت ام06889Mلطيفة أمزيل

المدرسة الجماعاتية إقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

تباروشت

202/09/20إقليم: أزيلل 7 مزدوجتبروشت26692Mلطيفة اقصبي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 7 مزدوجبني حسن07045Gلعريش مونية
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الصلية
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية لعوينة

صالح
523/01/17 39 سيدي عيسى بن 07463Lلمبركي مريم

علي
مزدوج

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: أزيللمركزية إكلسين 7 إلتحاق بالزوجلمسلك مرية 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

302/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12026Wلمياء الموسع

202/09/20إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: أزيللمركزية زمط 10 إلتحاق بالزوجليلى رشيد 07633Wمزدوجكطاية

608/09/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية تلوين 28 مزدوجتانوغة26883Vليلى رفيق

مركزية أنركي 

الجماعاتية

502/09/20إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: أزيلل 7 إلتحاق بالزوجليلى نايت المقدم 07562Uمزدوجتاكزيرت

908/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية سرمت 28 مزدوجتنانت07077Sليلي وجدان

623/01/17إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية تكل 39 مزدوجفم العنصر07543Yمؤدن فوزية

المدرسة الجماعاتية إقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

زاوية أحنصال

104/09/18إقليم: أزيلل 18 مزدوجزاوية احنصال26105Zمؤقر يوسف

إقليم: الفقيه بن م ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح
304/09/18 31 مزدوجأولد عياد )البلدية(20609Aماجدة فتاح

مركزية أولد عيسى إقليم: أزيللمركزية سرمت

الواد

إقليم: الفقيه بن 

صالح
1002/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xمتوشي أميمة

302/09/20إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجتدلي فطواكة07180Dمجمد بنيطو

إقليم: الفقيه بن مركزية  بني وكيلإقليم: أزيللمركزية سكاط

صالح
304/09/19 24 مزدوجبني وكيل07620Gمحجوبة حفيظي

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية روكلت

صالح
1002/09/20 17 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jمحجوبة وتاحة

507/09/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية تسقي 39 مزدوجتانوغة07547Cمحسن الزيتوني

404/09/19إقليم: أزيللمركزية زمطإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 11 مزدوجأيت ام06882Eمحسن العسري

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 38 مزدوجتاكلفت07246Aمحفوظ هدان
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تيديلي 15 مزدوجانزو07173Wمحماد رافع

107/09/17إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 35 مزدوجأيت ماجدن07106Yم أبلغ

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 21 إلتحاق بالزوجةم أسلمي 06871Tمزدوجأيت ام

102/09/16إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية تلوين 45 مزدوجأيت ماجدن07106Yم أنزدام

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز

صالح
523/01/17 23 مزدوجأولد ناصر07454Bم آيت بوزيد

102/09/10إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمدرسة امزيزل 36 مزدوجبني عياط07004Mم آيت قرمون

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية آيت مكون

صالح
102/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07417Lم اغبالو

مدرسة سيدي الصغير 

بن المنيار

إقليم: الفقيه بن م أولد عطوإقليم: أزيلل

صالح
905/09/11 64 مزدوجسيدي  حمادي07364Dم اغشوي

402/09/20إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية سرمت 7 مزدوجتابية07049Lم اكريم

302/09/20إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 مزدوجانزو07173Wم الرافعي

302/09/20إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجناوور07515Tم الطالب

502/09/20إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجواولى19490Jم الفكاك

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت حساينإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجتيلوكيت07269Aم امرتوس

202/09/20إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجأيت عباس06893Sم ايت تمودة

مركزية تسلنت 

نومديوال

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيلل 14 مزدوجتاونزا06969Zم ايتعلي

902/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 مزدوجتابية07053Rم بختي

302/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 مزدوجواولى07092Hم برج
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202/09/20إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجتاكلفت07248Cم برشى

102/09/14إقليم: خنيفرةالموإقليم: أزيللمركزية تساوت 31 مزدوجواو مانة24471Yم بوحسين

402/09/20إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجأيت اوقبلي07242Wم بودرلر

108/09/17إقليم: أزيللمركزية توفغينإقليم: أزيللمركزية تسلي 28 مزدوجأيت تمليل18491Yم بويحلين

مركزية تسلنت 

نومديوال

702/09/20إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيلل 7 مزدوجأيت بلل07085Aم تحزام

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجتدلي فطواكة07180Dم حا جي

208/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية سرمت 28 مزدوجأيت تكل07063Bم حبيب

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 10 إلتحاق بالزوجةم حماني 07167Pمزدوجانزو

804/09/12إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: أزيللمدرسة الزيتونة 44 مزدوجسمكت07646Kم خفيقي

702/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجتابية07053Rم خليل

602/09/20إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجأيت عباس06893Sم رزوقي

302/09/20إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية مكداز 17 مزدوجواولى07082Xم سناني

504/09/18إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تغبول 18 مزدوجأيت ام06888Lم عسو

905/09/07إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 52 مزدوجبني عياط07007Rم علوش

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 28 مزدوجتنانت07077Sم فطور

302/09/20إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجبني حسن07045Gم قسيري

إقليم: الفقيه بن مركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح
202/09/20 7 مزدوجبني وكيل07629Sم كريم
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية اكرضان

صالح
802/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dم كميل

مركزية تسلنت 

نومديوال

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيلل 7 مزدوجأيت ماجدن07098Pم لبلغي

204/09/19إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 مزدوجلهري11766Nم مزروب

102/09/20إقليم: أزيللمركزية إغرم نواسيفإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجتاكلفت07253Hم مزوز

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية تيديلي 11 إلتحاق بالزوجةم مطيع 07171Uمزدوجانزو

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيلل 11 مزدوجتسقي06960Pم مطيع

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجواولى19490Jم معلم

602/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجتفني07124Tم ملول

مركزية تسلنت 

نومديوال

102/09/20إقليم: خنيفرةسيدي بوعبادإقليم: أزيلل 7 مزدوجسيدي لمين11730Zم وجنين

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
102/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lمداق أسية

1002/09/20إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجواولى19490Jمراد الحجامي

إقليم: الفقيه بن مركزية  م/م أولد عيادإقليم: أزيللمركزية اماسين

صالح
608/09/17 22 مزدوجأولد عياد )البلدية(07379Vمراد العطاوي

802/09/20إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجسيدي بوخالف07119Mمراد جابر

604/09/18إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: أزيللمركزية ارفالة 25 مزدوجبزو07013Xمراد حاتم

302/09/20إقليم: خنيفرةسيدي بوعبادإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجسيدي لمين11730Zمراد سهلي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية سمدن

صالح
507/09/17 28 مزدوجأولد ناصر07452Zمرشيد فاطمة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 21 مزدوجواولى07097Nمروان رزوقي
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102/09/20إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 7 مزدوجناوور07515Tمروان سعداوي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 مزدوجتابية07053Rمروان سليمان

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تاوجا نلكنزإقليم: أزيللمركزية آيت النص 25 إلتحاق بالزوجةمروان قاسي 26202Eمزدوجاكودي نلخير

402/09/20إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجاغبالة07492Tمروان قوطيط

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجتابية07053Rمروان لغليض

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

صالح
202/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fمروان ولد

إقليم: الفقيه بن مركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية أشكول

صالح
803/09/13 69 مزدوجبرادية07601Lمريم  آيت لحسن

مركزية أنركي 

الجماعاتية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيلل 7 مزدوجأيت اوقبلي07242Wمريم أشاتى

704/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية افران 31 مزدوجتنانت07077Sمريم إمزيلن

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 مزدوجارفالة07032Tمريم ابخان

305/09/11إقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلةإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 57 إلتحاق بالزوجمريم ابو القاسم 07354Tمزدوجأولد امبارك

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد غانمإقليم: أزيللمركزية ارفالة

صالح
601/10/02 45 مزدوجبرادية07593Cمريم التهامي

إقليم: الفقيه بن مركزية  م/م أولد عيادإقليم: أزيللمركزية أموكز

صالح
208/09/17 28 مزدوجأولد عياد )البلدية(07379Vمريم الجمعاوي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 إلتحاق بالزوجمريم الخلفي 07113Fمزدوجأيت ماجدن

104/09/19إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 إلتحاق بالزوجمريم الضاوي 07526Eمزدوجدير القصيبة

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12031Bمريم العومري

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تيرارين

صالح
402/09/20 17 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mمريم الغلبي
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إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية آيت واستر

صالح
704/09/18 15 مزدوجأولد ناصر07457Eمريم انكيو

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

صالح
802/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cمريم بريم

802/09/20إقليم: أزيللمركزية تغزىإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 مزدوجأيت ام06876Yمريم بوعبيد

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 15 إلتحاق بالزوجمريم حجاج 07044Fمزدوجبني حسن

208/09/17إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: أزيللمركزية وريد 38 زاوية الشيخ 07377Tمريم رزوقي

)البلدية(
مزدوج

506/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية تابية 19 مولي عيسى بن 06992Zمريم فاتح

إدريس
مزدوج

202/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uمريم فندو

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 مزدوجتسقي06960Pمريم مسعودي

208/09/17إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 38 مزدوجأم الربيع11809Kمريمة ادراوي

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: أزيللمركزية آيت النص

الفنيدق
804/09/12 65 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bمريمة داتس

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية خلد

صالح
302/09/20 17 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fمزدهير مريم

202/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت ماجدن07098Pمستور م

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية تسلي

صالح
602/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cمصطفى اغير

102/09/16إقليم: جرادةالوفاءإقليم: أزيللمركزية سرمت 35 مزدوججرادة )البلدية(18520Eمصطفى ايت الحسين وعلي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 7 مزدوجاسكسي07225Cمصطفى بومنصور

123/11/17إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 38 مزدوجأيت ماجدن07111Dمصطفى رسام

308/09/17إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية مسكاون 35 مزدوجبني عياط07000Hمصطفى صبري
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804/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 مزدوجتنانت07073Mمصطفى عزيزي

107/09/17إقليم: خنيفرةايت موإقليم: أزيللمركزية سمدن 28 إلتحاق بالزوجمصل ربيعة 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

302/09/20إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجتابية07049Lمصلح يوسف

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

طوطس

104/09/19إقليم: أزيلل 14 إلتحاق بالزوجمضبير فاطمة الزهراء 06974Eمزدوجتاونزا

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجتبانت06903Cمعاذ مسكور

102/09/20إقليم: خنيفرةتسفولةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 مزدوجكروشن11687Cمللي   فاطمة

904/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية آيت علي 15 مزدوجتدلي فطواكة07180Dملوكي مصطفى

802/09/20إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية ازلك 7 مزدوجأيت ماجدن07113Fمليد  م

707/09/17إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: أزيللمركزية تاونزة 30 إلتحاق بالزوجمليكة أودرى 07372Mمزدوجأولد يوسف

502/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 7 مزدوجأيت ماجدن07098Pمليكة الفاهم

مركزية سويت ايت 

اونير

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيلل

صالح
902/09/20 17 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cمنار ازاريز

إقليم: الفقيه بن الكرينإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح
202/09/20 7 إلتحاق بالزوجمنار صباح 07583S الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

623/01/17إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: أزيللمركزية اخرخوضن 33 إلتحاق بالزوجمنى بوشبول 07633Wمزدوجكطاية

904/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية تابية 11 مولي عيسى بن 06992Zمهتدي فريد

إدريس
مزدوج

202/09/20إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجبني سمير12189Yمهداوي عبد الرزاق

402/09/20إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجتبانت06906Fمهدي بلمودن

إقليم: الفقيه بن م العرفانإقليم: أزيللمركزية تنفردة

صالح
104/09/12 48 إلتحاق بالزوجةمهير سعيد 07322H سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج
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إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح
202/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cموكريمي عبد الواحد

308/09/17إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: أزيللمركزية تسقي 38 مزدوجلهري11766Nمولي إسماعيل موكيل

204/09/18إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية خلد 31 مزدوجامليل07141Lموليم م

إقليم: الفقيه بن مركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح
202/09/20 17 مزدوجأولد زمام07485Kمومن الحسنية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سعيدإقليم: أزيللمدرسة تفدجينة كم

صالح
601/01/10 68 مزدوجسيدي  حمادي07437Hمونية  علوي

مركزية تسلنت 

نومديوال

502/09/20إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيلل 7 مزدوجتدلي فطواكة07180Dمونير الداودي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 مزدوجتيلوكيت07265Wميمون اعرير

102/09/20إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجاسكسي07225Cميمون حافظي

123/01/17إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: أزيللآيت اسماعيل 36 إلتحاق بالزوجمينة عمراوي 07554Kمزدوجتاكزيرت

108/09/17إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: أزيللمركزية تغبول 38 مزدوجاكلموس11714Gمينة مرساوي

مركزية تسلنت 

نومديوال

202/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيلل 7 مزدوجواولى07092Hناجي حمزة

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية اباشكو 21 مزدوجتنانت07077Sنادية الشقر

إقليم: الفقيه بن مركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية تكل

صالح
118/01/17 29 سيدي عيسى بن 07460Hنادية الرويسي

علي
مزدوج

302/09/20إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: أزيللمركزية سرمت 9 إلتحاق بالزوجنادية السعيد 07633Wمزدوجكطاية

مركزية أنركي 

الجماعاتية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيلل 7 إلتحاق بالزوجنادية الفاطمي 07246Aمزدوجتاكلفت

504/09/19إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تغبول 11 مزدوجأيت ام06888Lنادية ايت الطالب

102/09/20إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية تيرارين 9 إلتحاق بالزوجنادية ايت عدي 07564Wمزدوجأيت أم البخث
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إقليم: الفقيه بن مركزية اهل سوسإقليم: أزيللمدرسة تغرمين

صالح
102/09/15 27 إلتحاق بالزوجنادية بناصري 07605Rمزدوجبرادية

504/09/19إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 مزدوجاسكسي07225Cنادية بوقبو

902/09/20إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 9 إلتحاق بالزوجنادية منتصر 07059Xمزدوجأيت تكل

102/09/20إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت عباس06893Sنازه عبد ا

402/09/20إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 مزدوجتبانت06903Cنبيل بنتكا

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح
204/09/18 18 الفقيه بن صالح 18737Rنبيل لمحاجيب

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح
602/09/20 8 إلتحاق بالزوجنجاة اوربا 07597Gمزدوجبرادية

320/09/17إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية أشكول 18 مزدوجناوور07515Tنجمة خويا ابراهيم

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
502/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zنداحمد كريمة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية امالو 15 مزدوجأيت ماجدن07098Pندير ايوب

104/09/18إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 21 مزدوجأيت ماجدن07102Uنزهة الدرعي

402/09/20إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 17 مزدوجانزو07173Wنزهة الناصري

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية إكيس 21 مزدوجتدلي فطواكة07180Dنزهة علعزي

202/09/20إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 مزدوجارفالة07026Lنسرين الزيتوني

مركزية أنركي 

الجماعاتية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيلل 17 مزدوجأيت اوقبلي07242Wنعيمة أماعي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية إكلسين 21 مزدوجتدلي فطواكة07180Dنعيمة المشكوري

1002/09/20إقليم: أزيللمركزية زمطإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 مزدوجأيت ام06882Eنعيمة ايت ملوك
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عمالة: المضيق - مدرسة 23 مايإقليم: أزيللمركزية تامدة

الفنيدق
107/09/04 137 أقدمية 16 سنةنعيمة حسني 05424V)مزدوجالمضيق )البلدية

216/09/99إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية امداحن 108 إلتحاق بالزوجنعيمة مستقيم 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

107/09/05إقليم: بني مللم النورإقليم: أزيللمركزية آيت شعيب 121 إلتحاق بالزوجنمير نبيلة 24894Hمزدوجفم اودي

207/09/04إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: أزيللمدرسة تزكي 72 إلتحاق بالزوجنوال  موت 07353Sمزدوجأولد امبارك

104/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تغدوين 21 إلتحاق بالزوجنوال العدري 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية روكلت

صالح
102/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cنوال عاصيف

إقليم: الفقيه بن م أولد عطوإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى

صالح
1005/09/11 53 مزدوجسيدي  حمادي07364Dنور الدين أحمام

إقليم: الفقيه بن مدرسة لبراديا الجديدةإقليم: أزيللمركزية إمليل

صالح
205/09/03 78 مزدوجبرادية27107Nنور الدين الحيان

106/09/01إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تكندافت 129 أقدمية 12 سنةنورالدين ايت القاضي 07167Pمزدوجانزو

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية افران 21 مزدوجتنانت07077Sنورة إحتاسن

مركزية أنركي 

الجماعاتية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيلل 7 مزدوجأيت اوقبلي07242Wنورة اماعي

404/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مزدوجأيت ماجدن07098Pنورة بوزرو

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 28 مزدوجبين الويدان07218Vنورة عثماني

802/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 مزدوجواولى07092Hنورة عللي

304/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 21 إلتحاق بالزوجنورة مليح 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12031Bهاجر الحسناوي

704/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 14 مزدوجفم الجمعة07037Yهاجرة المسكي
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مركزية سويت ايت 

اونير

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيلل

صالح
502/09/20 17 مزدوجأولد زمام07476Aهجر بن شقرون

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 31 مزدوجانزو07167Pهدى البحتري

108/09/17إقليم: خنيفرةامصورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 28 مزدوجالحمام11836Pهشام ارشيدي

304/09/02إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: أزيللمركزية أزرو 125 إلتحاق بالزوجةهشام فكري 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

304/09/19إقليم: بني مللاموكرإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 مزدوجتيزي نيسلي07504Fهشام كرو

302/09/20إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية تيرارين 17 مزدوجناوور07517Vهشام وعبي

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية تيرارين

صالح
402/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cهند العسلي

إقليم: الفقيه بن مركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية أشكول

صالح
805/09/11 81 مزدوجبرادية07601Lهند بلوقي

مدرسة سيدي الصغير إقليم: أزيللمركزية آيت حساين

بن المنيار

102/09/20إقليم: أزيلل 7 إلتحاق بالزوجهند دادى 06858Dمزدوجبزو

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية تسكنت

صالح
1002/09/20 17 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fهند غربوز

إقليم: الفقيه بن م أولد عطوإقليم: أزيللمركزية لعوينة

صالح
604/09/12 55 مزدوجسيدي  حمادي07364Dهند منان

304/09/02عمالة: مراكشمدرسة الصنوبرإقليم: أزيللمدرسة تكلووت 124 أقدمية 16 سنةهودى الحداد 25424J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 28 إلتحاق بالزوجةواخوم سليمان 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح
502/09/20 17 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cواديعي فاطمة الزهراء

223/01/17إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: أزيللمركزية آيت واكن 42 مزدوجكطاية07637Aوالحاج  فاطمة الزهراء

مركزية تيفرت نايت إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي

حمزة

104/09/19إقليم: أزيلل 11 مزدوجتيفرت نايت حمزة07238Sوالون عبد الكريم

904/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 21 مزدوجتاكلفت07252Gوجوظن م
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102/09/20إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 مزدوجالرواشد12057Eوداد خليل

204/09/18إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيللمركزية تيرارين 31 مزدوجأولد يوسف07657Xوسيمة مطيع

404/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية المسا 21 إلتحاق بالزوجوفاء الكلوي 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

216/09/98إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: أزيللمدرسة تزكي 138 أقدمية 16 سنةوفاء بنان 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

صالح
102/09/20 17 مزدوجأولد ناصر07457Eوفاء بور

704/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية إكلسين 11 مزدوجانزو07173Wوليد اعجيبات

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية تيديلي 11 مزدوجأيت ماجدن07113Fوليد زالف

مركزية تسلنت 

نومديوال

إقليم: الفقيه بن لخللطةإقليم: أزيلل

صالح
204/09/19 14 مزدوجأولد ناصر07458Fوليد زكريري

602/09/20إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجتبروشت07255Kوهراد حميد

المدرسة الجماعاتية إقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان

سيدي امبارك

302/09/20إقليم: خنيفرة 17 مزدوجأحد بوحسوسن11786Kووخبو لبنى

607/09/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية أنلتف 28 مزدوجواولى07089Eويعزان عبد الغني

202/09/20إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 مزدوجسيدي بوخالف07119Mوينو   لطيفة

708/09/17إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية سرمت 28 مزدوجواولى07093Jياسين ابن الحكيم

202/09/20إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 مزدوجارفالة07026Lياسين المخير

مركزية تسلنت 

نومديوال

202/09/20إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيلل 7 مزدوجواولى19490Jياسين ايت بلل

إقليم: الفقيه بن خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية تسلي

صالح
504/09/19 14 مزدوجأحد بوموسى26387Fياسين بدري

إقليم: الفقيه بن مركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية آيت واستر

صالح
618/01/17 45 مزدوجبرادية07601Lيــاســيــن بـــســام
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104/09/19إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 مزدوجسيدي لمين11733Cياسين ثابت

402/09/20إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 17 مزدوجاسكسي07225Cياسين سعداني

102/09/20إقليم: بني مللاموكرإقليم: أزيللمركزية اكرضان 17 مزدوجتيزي نيسلي07504Fيامنة احابو

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان

صالح
1002/09/20 17 الفقيه بن صالح 07325Lيحي هند

)البلدية(
مزدوج

1002/09/20إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجواولى19490Jيحيى بويزركان

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية تسليت 32 مولي عيسى بن 06985Sيوسف اسفاري

إدريس
مزدوج

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية إمازين 7 مزدوجتابية07053Rيوسف حما

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا

صالح
102/09/14 40 مزدوجأولد ناصر07454Bيوسف سالم

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 مزدوجتدلي فطواكة07180Dيوسف عمار

105/09/03إقليم: أزيللمدرسة الزيتونةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 140 إلتحاق بالزوجةيونس العلمي 06863Jمزدوجافورار

404/09/02إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضي 133 إلتحاق بالزوج      فتيحة ايت بخوش 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

216/09/85إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللمركزية كطاية 157 أقدمية 16 سنة عبدا عدناني 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

613/12/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية ناوور 37 مزدوجتانوغة07547C مهتار السعيد

مدرسة تيزي نيسلي إقليم: بني مللاموكر

الجماعاتية

302/09/20إقليم: بني ملل 7 مزدوجتيزي نيسلي26045Jأسماء كورو

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

102/09/09إقليم: بني مللتفطويتإقليم: بني ملل 66 مزدوجدير القصيبة27555Aإسماعيل عشاق

104/09/18إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 21 إلتحاق بالزوجآسية شريف 07377T زاوية الشيخ

)البلدية(
مزدوج

117/09/90إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: بني مللم المسيرة 128 أقدمية 16 سنةأكاوي فاطمة 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية
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523/01/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 35 مزدوجتانوغة07547Cإلهام سارو

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: بني مللمركزية ملوية

صالح
204/09/19 14 الفقيه بن صالح 07325Lأمال الشرقاوي

)البلدية(
مزدوج

316/09/99إقليم: بني مللم انوالإقليم: بني مللاولد السيمور 142 إلتحاق بالزوجأمينة عفيف 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

404/09/18إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللالشركت 31 مزدوجدير القصيبة07526Eاالمحجوب اومحى

206/09/01إقليم: بني مللم اوريرإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 130 إلتحاق بالزوجابتسام امريم 07308T)مزدوجبني ملل )البلدية

802/09/16إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: بني مللمركزية تبهيت 25 إلتحاق بالزوجابتسام مناصف 06921Xمزدوجاكودي نلخير

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 11 مزدوجأيت اوقبلي07242Wابن العريف اسماعيل

102/09/20إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: بني مللمركزية بن شرو 7 مزدوجناوور07517Vاحمايمو فاطمة الزهراء

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

404/09/19إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: بني ملل 14 مزدوجناوور07517Vاحمد بعللي

116/09/93إقليم: بني مللم اوريرإقليم: بني مللم الحنصالي 127 أقدمية 16 سنةاحمد بنهنيني 07308T)مزدوجبني ملل )البلدية

217/09/90إقليم: بني مللم العامريةإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 131 أقدمية 16 سنةاحمد طوبي 07305P)مزدوجبني ملل )البلدية

502/09/09إقليم: بني مللفم اوديإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 51 إلتحاق بالزوجةادريس اوبارو 07387Dمزدوجفم اودي

416/09/95إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 157 أقدمية 16 سنةاديب عبد الواحد 07342E)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

302/09/09إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: بني ملل 46 مزدوجالقصيبة )البلدية(07346Jاعقى اسماعيل

103/09/13إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية تانوغة 35 مزدوجفم العنصر07541Wاغزافن عبد المجيد

213/09/01إقليم: بني مللم اولد ايعيشإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 49 إلتحاق بالزوجةالحسين الصغير 07355Uمزدوجأولد ايعيش

523/01/17إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: بني مللمركزية بن شرو 35 إلتحاق بالزوجالرواس صوفية 07398Rمزدوجأولد ايعيش
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

416/09/91إقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلةإقليم: بني مللمركزية بوحجر 58 إلتحاق بالزوجةالسعيد بوهدار 07354Tمزدوجأولد امبارك

704/09/02إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 121 إلتحاق بالزوجالشافعي سومية 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: بني مللمركزية ناوور

صالح
204/09/18 21 سيدي عيسى بن 07463Lالشبوكي سارة

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح
304/09/18 21 مزدوجأحد بوموسى07432Cالعباسي صبرين

416/09/99إقليم: بني مللم انوالإقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلة 102 إلتحاق بالزوجالعبدوني حنان 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

617/09/84إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية الزواير 141 مزدوجفم العنصر07541Wالــعــربــــي فــــانــــي

116/09/97إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 157 أقدمية 16 سنةالمسعودي رشيدة 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

121/09/83إقليم: بني مللم العامريةإقليم: بني مللمركزية فرياطة 219 أقدمية 16 سنةالمصطفى البودالي 07305P)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/82إقليم: بني مللم المتنبيإقليم: بني مللم وادي درنة 165 أقدمية 16 سنةالمصطفى عطفاني 18738S)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/86إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللمركزية ايت علي 157 أقدمية 16 سنةالمصطفى محوت 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/93إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ 157 أقدمية 16 سنةالمولودي الحركي 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

806/09/00إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 101 إلتحاق بالزوجالهام حموش 07554Kمزدوجتاكزيرت

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح
204/09/18 21 سيدي عيسى بن 07463Lامقران فاطمة

علي
مزدوج

216/09/89إقليم: بني مللم السمارةإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 219 أقدمية 16 سنةامينة مسرور 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

216/09/86إقليم: بني مللم عين اسردونإقليم: بني مللم اولد يوسف 128 أقدمية 16 سنةانيس م 07304N)مزدوجبني ملل )البلدية

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

315/09/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: بني ملل 28 مزدوجدير القصيبة07534Nباري ابراهيم

704/09/19إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: بني مللالشركت 14 مزدوجناوور07517Vبسمة الميمون
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804/09/18إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللمركزية بن شرو 31 مزدوجدير القصيبة07526Eبنوري حياة

إقليم: شتوكة آيت م. ابن البيطارإقليم: بني مللم. أولد سي ميمون

باها
204/09/02 57 إلتحاق بالزوجبهيجة الناصري 27090V)مزدوجبيوكرة )البلدية

118/09/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 28 مزدوجتانوغة26883Vبوتسكرين سعيد

104/09/12إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللمركزية اوصفرو 45 إلتحاق بالزوجبودحين رجاء 07558Pمزدوجتاكزيرت

116/09/91إقليم: بني مللمركزية امغيلةإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 175 أقدمية 16 سنةبوزكري مرد 07373N)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: بني مللم المسيرة 136 أقدمية 16 سنةتجيني سميرة 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/99إقليم: القنيطرةوادي المخازن2إقليم: بني مللم اوربيع 119 أقدمية 12 سنةجغرور بوشرى 21342X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/86إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: بني مللم حمزة بن عبد المطلب 162 أقدمية 16 سنةجميلة زبير 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/97إقليم: بني مللم العامريةإقليم: بني مللم 11 يناير 6 نعمحادق عبد الكريم 07305P)مزدوجبني ملل )البلدية

517/09/90إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 159 أقدمية 16 سنةحبيبة خناتي 07342E)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

607/09/17إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: بني مللمركزية تاردا 28 مزدوجدير القصيبة07523Bحربوني م

623/01/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 35 مزدوجدير القصيبة07539Uحسناء  عبدالدائم

204/09/18إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية ملوية 16 إلتحاق بالزوجحسناء بيضيض 26817Yمزدوجدير القصيبة

223/01/17إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: بني مللمركزية ناوور 36 مزدوجكطاية07637Aحفيضة خربوشي

306/09/00إقليم: بني مللم اوريرإقليم: بني مللمركزية فرياطة 117 إلتحاق بالزوجحكيمة اعلم 07308T)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي

صالح
804/09/19 19 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aحنان بن لحرش

104/09/12إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 42 إلتحاق بالزوجحنان حلوس 26817Yمزدوجدير القصيبة
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الصلية
جماعة التعيين

318/09/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية ملوية 28 مزدوجتانوغة26883Vحنصالي بوشرة

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبد اإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح
204/09/18 21 مزدوجالخالفية07584Tحياة زين الدين

705/09/03إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 101 إلتحاق بالزوجةخالد عسوا 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

105/09/03إقليم: بني مللم 11 ينايرإقليم: بني مللم العامرية 52 نعمخديجة ارحو 07301K)مزدوجبني ملل )البلدية

عمالة: الصخيرات خالد بن الوليدإقليم: بني مللم رياض السلم

 - تمارة
116/09/92 142 أقدمية 16 سنةخديجة بوحاج 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح
118/09/17 38 مزدوجبني شكدال07607Tخديجة لغويلي

605/09/11إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية ناوور 35 مزدوجدير القصيبة07539Uخديجة مرفوق

116/09/81إقليم: بني مللم السمارةإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 169 أقدمية 16 سنةخليفة بوخليق 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

305/09/02إقليم: بني مللم. الحي الصناعيإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 137 أقدمية 16 سنةدباج نورالدين 07297F)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م.أولد سيدي شنان 1إقليم: بني مللمركزية ناوور

صالح
1004/09/19 9 الفقيه بن صالح 07335Xرجاء راجي

)البلدية(
مزدوج

105/09/03إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللم الحنصالي 95 مزدوجكطاية07633Wرجاء وحتي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح
304/09/18 21 سيدي عيسى بن 07463Lرحاب صباح

علي
مزدوج

1007/09/05إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 67 مزدوجكطاية07633Wرزوقي حنان

404/09/18إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية ناوور 18 إلتحاق بالزوجةرشيد بولمان 07541Wمزدوجفم العنصر

إقليم: الفقيه بن م الرجاءإقليم: بني مللالشركت

صالح
402/09/20 7 الفقيه بن صالح 07331Tرشيدة بوزيد

)البلدية(
مزدوج

406/09/00إقليم: بني مللم الملإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 127 أقدمية 16 سنةرشيدة موجاني 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

123/01/17إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللم ابن بطوطة 25 إلتحاق بالزوجريم مكتوب 07558Pمزدوجتاكزيرت
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مدرسة تيزي نيسلي إقليم: بني مللاموكر

الجماعاتية

302/09/20إقليم: بني ملل 7 مزدوجتيزي نيسلي26045Jزكية سلوان

904/09/19إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية بن شرو 16 إلتحاق بالزوجزينب بحا 07541Wمزدوجفم العنصر

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: بني مللمركزية بوتفردة

صالح
104/09/19 14 مزدوجأحد بوموسى07429Zزينب عرباوي

921/02/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 35 مزدوجتانوغة07547Cسارة بقوي

إقليم: الفقيه بن م.الشريف الدريسيإقليم: بني مللمركزية بن شرو

صالح
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجسعاد أبخوش 24285W الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

105/01/94إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 201 أقدمية 16 سنةسعاد تامر 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

116/09/99إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللم الحنصالي 92 مزدوجكطاية07633Wسعيد بوالن

516/09/94إقليم: بني مللم النجدإقليم: بني مللمركزية فم العنصر 88 إلتحاق بالزوجةسعيد همشى 24893G)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م الصفاءإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي

صالح
123/01/17 45 مزدوجأولد عياد )البلدية(07350Nسعيدة بن لحرش

إقليم: الفقيه بن م أولد بوعزةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي

صالح
723/01/17 35 مزدوجأولد بورحمون07365Eسكينة العباسي

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: بني مللمركزية كطاية 129 أقدمية 16 سنةسميرة اوتغيغيت 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

106/09/00إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: بني مللمركزية الزواير 117 إلتحاق بالزوجسميرة باجي 07298G)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/90إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: بني مللم القاضي عياض 144 أقدمية 16 سنةسميرة برغاني 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

403/09/13إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللمركزية ادوز 23 إلتحاق بالزوجسناء بياز 07633Wمزدوجكطاية

507/09/04إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللمركزية فم العنصر 98 إلتحاق بالزوجسناء توفيق 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م.أولد سيدي شنان 1إقليم: بني مللمركزية بوتفردة

صالح
404/09/19 9 الفقيه بن صالح 07335Xسناء سعدون

)البلدية(
مزدوج

مدرسة تيزي نيسلي إقليم: بني مللالشركت

الجماعاتية

304/09/19إقليم: بني ملل 14 مزدوجتيزي نيسلي26045Jسهام اليوسفي
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404/09/18إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 21 مزدوجأيت أم البخث07569Bسهام ايت احمد

323/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 45 مزدوجتاكزيرت07562Uسهام زيراني

102/09/09إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: بني مللمركزية تبهيت 39 زاوية الشيخ 07344Gسهام لغلم

)البلدية(
مزدوج

116/09/92إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية تانوغة 169 أقدمية 16 سنةسي م عمران 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: بني مللمركزية بن شرو

صالح
113/12/17 28 مزدوجأحد بوموسى07426Wسيساوي لطيفة

505/09/03إقليم: بني مللم النورإقليم: بني مللمركزية ايت حبيبي 100 إلتحاق بالزوجسيف الدين سناء 24894Hمزدوجفم اودي

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

104/09/18إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: بني ملل 26 مزدوجدير القصيبة07534Nشهر و جمال

116/09/92إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية تانوغة 169 أقدمية 16 سنةشواعلي أحمد 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: بني مللمركزية ملوية

صالح
104/09/19 14 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fشيماء عللي

مدرسة تيزي نيسلي إقليم: بني مللمركزية تازيزاوت

الجماعاتية

1004/09/19إقليم: بني ملل 9 مزدوجتيزي نيسلي26045Jصلح عبضلي

117/09/90إقليم: بني مللم السمارةإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 169 أقدمية 16 سنةعائشة لعبيدي 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

902/09/10إقليم: بني مللم اولد ايعيشإقليم: بني مللمركزية اولد سعيد 43 إلتحاق بالزوجعاشق حليمة 07355Uمزدوجأولد ايعيش

104/09/18إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: بني مللالشركت 31 مزدوجتيزي نيسلي07498Zعبد الحق الحصاد

101/05/97إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: بني مللمركزية مجاط 175 أقدمية 16 سنةعبد الرحمان وشريح 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/95إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللايت داود اوموسى 165 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم شرو 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

605/09/03إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: بني ملل 48 مزدوجأولد يوسف07657Xعبد الرزاق هواري

816/09/92إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 145 أقدمية 16 سنةعبد ا اوعقى ورحو 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية
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104/09/18إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: بني مللمركزية تبهيت 26 مزدوجدير القصيبة07534Nعبد ا بويربيتان

816/09/94إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 149 أقدمية 16 سنةعبد الهادي الهيناني 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

623/01/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: بني مللمركزية ناوور 30 مزدوجواولى07089Eعبد الهادي ايتبلل

816/09/97إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضي 133 أقدمية 16 سنةعبدالرزاق درهيم 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم القاضي عياضإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 155 أقدمية 16 سنةعبداللطيف زارهوني 07312X)مزدوجبني ملل )البلدية

101/01/12إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية تاردا 45 زاوية الشيخ 07377Tعتيقة تبوتي

)البلدية(
مزدوج

116/09/92إقليم: بني مللمركزية امغيلةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 149 أقدمية 16 سنةعثمان معروف 07373N)مزدوجبني ملل )البلدية

106/09/01إقليم: بني مللتفطويتإقليم: بني مللم الحنصالي 56 مزدوجدير القصيبة27555Aعزيز      واكريم

523/01/17إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 35 إلتحاق بالزوجعزيزة موافق 07558Pمزدوجتاكزيرت

516/09/95إقليم: بني مللم المصلى الغربيةإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 129 أقدمية 16 سنةعلي  ريبلد 07313Y)مزدوجبني ملل )البلدية

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

104/09/18إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: بني ملل 28 مزدوجدير القصيبة07531Kفؤاد وغنيمة

1006/09/00إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: بني مللمركزية تاكزيرت 112 إلتحاق بالزوجفاتحة دمو 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/99إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: بني مللمركزية تاكزيرت 79 إلتحاق بالزوجفاتحة صادقي 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

106/09/01إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانإقليم: بني مللمركزية كطاية 134 إلتحاق بالزوجفاطمة ايت بوعبيد 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: بني مللم السمارة

 - تمارة
116/09/96 91 إلتحاق بالزوجفاطمة بانور 27310J)مزدوجعين العودة )البلدية

106/09/06إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: بني مللمركزية فرياطة 55 مزدوجفم العنصر07543Yفاطمة خوية

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت

صالح
104/09/19 9 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jفدوى المورسلي
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523/01/17إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: بني مللمركزية تاردا 26 مزدوجسمكت07652Sفدوى غانم

902/09/15إقليم: ميدلتمدرسة ايت غياتإقليم: بني مللم. أولد سي ميمون 26 إلتحاق بالزوجفريدة عادري 24467U)مزدوجميدلت )البلدية

304/09/18إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية ناوور 21 إلتحاق بالزوجفضوكي يسرى 26817Yمزدوجدير القصيبة

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: بني مللمركزية ملوية

صالح
118/09/17 38 مزدوجكريفات07578Lفوزية مركوني

إقليم: الفقيه بن م الرجاءإقليم: بني مللمركزية بوتفردة

صالح
604/09/19 14 الفقيه بن صالح 07331Tكوثر ويشو

)البلدية(
مزدوج

304/09/18إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: بني مللمركزية بن شرو 31 مزدوجأيت أم البخث07569Bلبنى أيت عدي

504/09/18إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 21 إلتحاق بالزوجلعنتري فاطمة الزهراء 07554Kمزدوجتاكزيرت

إقليم: الفقيه بن م النارةإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت

صالح
203/09/13 14 إلتحاق بالزوجلل رجاء المناني 07321G سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج

906/09/01إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: بني مللم ام المؤمنين 108 أقدمية 16 سنةلل هند أتانا 07298G)مزدوجبني ملل )البلدية

505/09/07إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 61 إلتحاق بالزوجلهامي الكبيرة 07356Vمزدوجأولد ايعيش

129/10/91إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: بني مللمركزية الزواير 165 أقدمية 16 سنةمالكة حضر 07356Vمزدوجأولد ايعيش

706/09/00إقليم: بني مللم. الحي الصناعيإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 126 إلتحاق بالزوجمتقي مينة 07297F)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبد اإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل

صالح
623/01/17 25 مزدوجالخالفية07584Tم  صالح

116/09/94إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللم اوربيع 86 مزدوجدير القصيبة26817Yم ايت عبدالسلم

إقليم: الفقيه بن م الندلسإقليم: بني مللمركزية بوتفردة

صالح
404/09/18 21 سوق السبت أولد 07324Kم تيزي

النمة )البلدية(
مزدوج

116/09/99إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللمركزية امهواش 139 أقدمية 16 سنةم وشربول 07377T زاوية الشيخ

)البلدية(
مزدوج

116/09/82إقليم: بني مللم المام الشافعيإقليم: بني مللمركزية فرياطة 243 أقدمية 16 سنةم ومحا 07300J)مزدوجبني ملل )البلدية
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504/09/02إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: بني مللم النور 89 إلتحاق بالزوجمديحة سعيد 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح
804/09/18 21 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mمريم أبوالقمح

604/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: بني مللمركزية بن شرو 31 مزدوجدير القصيبة07523Bمريم الشرادي

123/01/17إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 45 مزدوجسمكت07646Kمريم الماوي

306/09/00إقليم: بني مللم انوالإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 133 أقدمية 16 سنةمريم الهويل 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

604/09/19إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: بني مللمركزية ملوية 19 مزدوجأيت أم البخث07564Wمريم درع

104/09/19إقليم: خنيفرةماء العينينإقليم: بني مللاموكر 9 إلتحاق بالزوجمريم رزقي 11612Wمزدوجأيت اسحاق

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل

صالح
807/09/17 14 إلتحاق بالزوجةمصطفى امدون 07597Gمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: بني مللمركزية ناوور

صالح
204/09/18 21 سيدي عيسى بن 07463Lمعداني حسناء

علي
مزدوج

904/09/18إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 18 إلتحاق بالزوجةموحى يوسفين 07543Yمزدوجفم العنصر

116/09/98إقليم: بني مللم الطلسإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 147 أقدمية 16 سنةمولي الحسين الباز 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/86إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللم براكة 175 أقدمية 16 سنةمولي الحسين بنعمو 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح
404/09/18 21 مزدوجأولد ناصر07457Eمينة الحجام

116/09/93إقليم: بني مللم النهضةإقليم: بني مللم المل 140 أقدمية 16 سنةمينة العصاوي 07311W)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: بني مللم العامرية 172 أقدمية 16 سنةمينة فراح 07309U)مزدوجبني ملل )البلدية

405/09/03إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: بني مللمركزية مجاط 101 إلتحاق بالزوجنادية الكطابي 12039K)مزدوجابي الجعد )البلدية

623/01/17إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: بني مللمركزية بن شرو 45 مزدوجكطاية07637Aناضري المهدي
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206/09/00إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: بني مللمركزية ايت حبيبي 110 إلتحاق بالزوجنحال جميلة 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

مدرسة تنكارف 

الجماعاتية

إقليم: الفقيه بن م الداخلةإقليم: بني ملل

صالح
104/09/19 24 سوق السبت أولد 07319Eندا الصديق

النمة )البلدية(
مزدوج

404/09/12إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية بن شرو 43 مزدوجدير القصيبة26817Yنزهة الحلني

416/09/97إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللم اولد ايعيش 116 أقدمية 16 سنةنزهة مريش 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح
404/09/18 21 مزدوجبني شكدال07613Zنعيمة اعطية

723/01/17إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 35 مزدوجسمكت07652Sنورة أزاض

904/09/18إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: بني مللالشركت 26 مزدوجأولد سعيد الواد07665Fنورة بورحيم

506/09/01إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: بني مللم أولد اكناو 97 إلتحاق بالزوجنورة لمخنت 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

407/09/04إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللم الحنصالي 105 إلتحاق بالزوجنورة نصيري 07633Wمزدوجكطاية

923/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 35 مزدوجأولد يوسف07657Xهجر دلكان

604/09/02إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 103 إلتحاق بالزوجهدة الهادي 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

811/09/00إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللايت داود اوموسى 35 مزدوجأولد سعيد الواد07668Jهشام علي مودن

إقليم: الفقيه بن مركزية الرواجحإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي

صالح
204/09/18 31 مزدوجأولد بورحمون07446Tوئام بركات

904/09/18إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: بني مللمركزية ناوور 21 مزدوجأيت أم البخث07569Bوئام زيدان

502/09/20إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 7 مزدوجاغبالة07487Mوغزمان يوسف

704/09/19إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 15 إلتحاق بالزوجوفاء الغزواني 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

1004/09/18إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: بني مللالشركت 21 مزدوجناوور07515Tياسين القالب
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إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: بني مللمركزية ملوية

صالح
904/09/19 9 الفقيه بن صالح 18737Rيوسف بنخلدون

)البلدية(
مزدوج

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

402/09/20إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: بني ملل 6 مزدوجواو مانة25447Jيوسف نوري

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
704/09/18 21 مزدوجأولد زمام07476A          لبرك فاطمة الزهراء

إقليم: الفقيه بن م أولد عطوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد

صالح
1003/09/13 41 مزدوجسيدي  حمادي07364D عبد ا الهباري

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح
106/09/17 25 مزدوجأولد ناصر07452Z مصطفى محي الدين

404/09/12إقليم: القنيطرةعسو أو بسلمإقليم: الفقيه بن صالحم العرفان 34 إلتحاق بالزوجأبو تمام الحسنية 27298W)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة الفقيه بن صالح 

الغربية

إقليم: الفقيه بن م حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
116/09/99 107 إلتحاق بالزوجأحلم الفلكي 07336Y الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس

صالح
404/09/19 8 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fأحلم الناصيري

216/09/85إقليم: بني مللم باب افتوحإقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبل 122 أقدمية 16 سنةأحمد البطال 07303M)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1

صالح
121/09/83 215 أقدمية 16 سنةأحمد خياط 27251Vمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
104/09/19 9 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aألهام زكرياء

مجموعة مدارس اولد إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

اركيعة

إقليم: الفقيه بن 

صالح
104/09/18 28 مزدوجاهل مربع07573Fإلياس موحي

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

الغربية

إقليم: الفقيه بن 

صالح
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجأيت صالح فردوس 07369Jمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

صالح
102/09/15 32 مزدوجكريفات07578Lإيمان مسرار

إقليم: الفقيه بن م الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح

صالح
116/09/85 73 سوق السبت أولد 07319Eابراهيم حلوي

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

صالح
619/09/17 15 الفقيه بن صالح 07325Lاحلم فرحان

)البلدية(
مزدوج

503/09/13إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 35 مزدوجتانوغة07547Cاحمد بوتغا
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إقليم: الفقيه بن المعملإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة

صالح
116/09/93 157 أقدمية 16 سنةاحمد لكناوي 18741V سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير

صالح
123/01/17 20 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bادريس بوشوكة

إقليم: الفقيه بن م اهل المربعإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابري

صالح
501/02/08 58 مزدوجاهل مربع07368Hاربيب رحال

106/09/06إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة 50 إلتحاق بالزوجاسماء سلم 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
902/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07426Wاسماء وخوية

204/09/12إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 43 مزدوجكطاية07641Eاسمهان وامسى

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير

صالح
608/09/17 18 سيدي عيسى بن 07463Lاشرف اشلعون

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م. اولد ادريسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

صالح
305/09/03 59 مزدوجبرادية07371Lاعجال عادل

إقليم: الفقيه بن م ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا

صالح
209/10/09 80 إلتحاق بالزوجاقريضحي رجاء 07330S الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

107/09/17إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 25 إلتحاق بالزوجاكرام فاطمة 07398Rمزدوجأولد ايعيش

إقليم: الفقيه بن م حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون

صالح
116/09/96 157 أقدمية 16 سنةالولي خالد 07336Y الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو

صالح
302/09/14 24 مزدوجأولد زمام07476Aالبدر مريم

316/09/96إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس 112 أقدمية 16 سنةالحبيب زكراوي 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

217/09/90إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس 138 أقدمية 16 سنةالحسبان نعيمة 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

606/09/00إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 79 مزدوجمناصرة10882Cالحسين بوللواز

216/09/85إقليم: بني مللم رياض السلمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 169 أقدمية 16 سنةالحسين لحكيم 24628U)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
504/09/19 9 مزدوجأحد بوموسى07426Wالحمودي زينب
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702/09/10إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 47 مزدوجتشرافت12068Sالدقاق فاطمة الزهراء

711/09/00إقليم: بني مللم عين اسردونإقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــار 81 إلتحاق بالزوجالربيعي حنان 07304N)مزدوجبني ملل )البلدية

701/05/97إقليم: بني مللم النجدإقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريس 95 إلتحاق بالزوجةالزكراوي عبد الواحد 24893G)مزدوجبني ملل )البلدية

205/09/11إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 41 مزدوجأولد يوسف07657Xالزهراوي المعطي

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحالكرين

الغربية

إقليم: الفقيه بن 

صالح
123/01/17 23 إلتحاق بالزوجالزوهرة اقريطيش 07369Jمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
104/09/19 9 مزدوجأحد بوموسى07426Wالزين امينة

116/09/93إقليم: بني مللم الطلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 169 أقدمية 16 سنةالسائح ادريوش 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

اركيعة

إقليم: الفقيه بن 

صالح
207/09/17 28 مزدوجاهل مربع07573Fالسكتاني م

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
102/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07426Wالصالحة لعوج

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
804/09/19 14 مزدوجبني شكدال07613Zالصبيحي عبد السلم

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
902/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cالصغوري التيجانية

213/09/01إقليم: بني مللفم اوديإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 37 إلتحاق بالزوجةالطالب عبد المجيد 07387Dمزدوجفم اودي

116/09/94إقليم: بني مللخرطوسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 157 أقدمية 16 سنةالطيب بوست 26882U)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات

صالح
116/09/99 130 إلتحاق بالزوجالعبوبي  وفاء 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان

صالح
207/09/17 25 سيدي عيسى بن 07460Hالعتاق صالحة

علي
مزدوج

المدرسة ال بتدائية إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابري

القدس

216/09/94إقليم: برشيد 95 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cالعربي موجان

إقليم: الفقيه بن مركزية الرواجحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان

صالح
1001/01/17 25 مزدوجأولد بورحمون07446Tالعلمي عطار
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد غانمإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
502/09/20 8 إلتحاق بالزوجالعمراني فاطمة الزهراء 07593Cمزدوجبرادية

303/09/13إقليم: جرسيفأنوالإقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصير 28 إلتحاق بالزوجالعمري حسناء 18524J)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 155 أقدمية 16 سنةالعنزي عبد الرحيم 07351Pمزدوجأولد كناو

إقليم: الفقيه بن مدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى

صالح
702/09/14 26 مزدوجأولد زمام07367Gالفني حسناء

إقليم: الفقيه بن مركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي

صالح
107/09/17 25 مزدوجأولد زمام07472Wالكدواوي منال

إقليم: الفقيه بن م الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
204/09/18 21 سوق السبت أولد 07319Eالمؤدن فاتحة

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح

صالح
902/09/14 38 سيدي عيسى بن 07470Uالمحجوب ناصير

علي
مزدوج

إقليم: قلعة اولد يعقوب المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

 السراغنة
216/09/99 117 أقدمية 12 سنةالمصطفى  احسيني 09047Hمزدوجأولد يعقوب

إقليم: الفقيه بن م النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول

صالح
108/10/91 147 أقدمية 16 سنةالمصطفى منان 07323J سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م الـنـكــــارإقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليد

صالح
307/09/17 32 سيدي عيسى بن 07366Fالمعطوفي زينب

علي
مزدوج

1002/09/15إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة 32 مزدوجفم العنصر07541Wالمهدي حنزاز

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
802/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cالموستني اسماعيل

إقليم: الفقيه بن م موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2

صالح
205/09/11 24 الفقيه بن صالح 07334Wالهام ازكاغ

)البلدية(
مزدوج

402/09/09عمالة: مكناساولد نصير المركزإقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربع 50 إلتحاق بالزوجالهام الطغرائي 03889Bمزدوجالدخيسة

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
302/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jالواحدي مروان

إقليم: الفقيه بن م ابن حنبلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
215/09/17 22 مزدوجأولد عياد )البلدية(20609Aالوافي  حليمة

إقليم: الفقيه بن م الـنـكــــارإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب

صالح
704/09/18 25 سيدي عيسى بن 07366Fاليوسري خديجة

علي
مزدوج
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إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
1004/09/19 9 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jايوب ايت سي موح

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيد

صالح
207/09/17 18 مزدوجأولد ناصر07452Zبادة آسية

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
204/09/18 21 الفقيه بن صالح 07325Lبدر الدين الحفاري

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
416/09/95 131 أقدمية 12 سنةبديعة توفيق 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

107/09/17إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 29 إلتحاق بالزوجبشرى عائدي 07551Gمزدوجتاكزيرت

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح
207/09/17 29 إلتحاق بالزوجبشرى ماهر 07581Pمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن م. اولد ادريسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

صالح
105/09/03 99 أقدمية 12 سنةبشرى مدكوري 07371Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
302/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى26387Fبكراوي لوبنة

عمالة مقاطعات الكواكبيإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام

عين السبع الحي 
302/09/16 18 عين السبع 01614Dبلني فتيحة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مدرسة لبراديا الجديدةإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد

صالح
202/09/10 6 إلتحاق بالزوجبلعادل نجاة 27107Nمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح
418/09/17 22 مزدوجبني شكدال07613Zبلعتاكة فاطمة الزهراء

116/09/92إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 157 أقدمية 16 سنةبلقاسم أعل 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي

صالح
506/09/17 25 مزدوجأولد زمام07480Eبن هدى فدوى

إقليم: الفقيه بن م ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجبن وردي سهام 07330S الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

صالح
1004/09/18 25 مزدوجالخالفية07589Yبنداود زهراوي

إقليم: الفقيه بن مدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب

صالح
501/01/17 30 مزدوجأولد زمام07367Gبوشرة جواري

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 17 إلتحاق بالزوجبوشرى ورحمان 07200Aمزدوجافورار
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد الجابريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء

صالح
108/09/17 13 إلتحاق بالزوجةبوعضية عبد السلم 07454Bمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي

صالح
104/09/18 16 مزدوجأحد بوموسى07432Cبويشيشان يوسف

205/09/08إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 44 مزدوجبني عياط07007Rتاغزوت مصطفى

إقليم: الفقيه بن مركزية النبعاثإقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1

صالح
802/09/14 32 سيدي عيسى بن 07466Pتغزوت جواد

علي
مزدوج

329/10/93إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 139 أقدمية 16 سنةتودة واحنين 07309U)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
202/09/20 10 إلتحاق بالزوجتورية كطال 07319E سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج

507/09/17إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 26 مزدوجدير القصيبة07523Bثورية شامل

116/09/85إقليم: بني مللم الطلسإقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصير 136 أقدمية 16 سنةثورية طروشي 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاري 86 مزدوجسيدي الطيبي25906Hجمال بوطوال

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة

صالح
104/09/19 9 إلتحاق بالزوجةجواد شوركة 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: الفقيه بن مركزية الرواجحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير

صالح
303/09/13 21 مزدوجأولد بورحمون07446Tجيهان عصري

إقليم: الفقيه بن لخللطةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيد

صالح
304/09/18 14 مزدوجأولد ناصر07458Fحاجي م

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
1012/10/17 15 مزدوجأحد بوموسى07426Wحجيبة بنموسى

107/09/17إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 25 إلتحاق بالزوجحداوي حسناء 26817Yمزدوجدير القصيبة

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

صالح
905/09/11 23 الفقيه بن صالح 07325Lحسن احدوس

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى

صالح
106/09/01 133 أقدمية 16 سنةحسناء الصبيحي 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح

صالح
202/09/10 49 إلتحاق بالزوجحسناء موسى 07597Gمزدوجبرادية
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905/09/11إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: الفقيه بن صالحم ابن زيدون 30 إلتحاق بالزوجحسنة السعدي 07646Kمزدوجسمكت

إقليم: الفقيه بن م نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدو

صالح
117/09/90 139 أقدمية 16 سنةحفيظة العباسي 18736P الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

202/09/16إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 18 إلتحاق بالزوجحفيظة الوالي 07007Rمزدوجبني عياط

مدرسة العرفان إقليم: الفقيه بن صالحم السعادة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/91 166 أقدمية 16 سنةحفيظة لحناوي 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
1002/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aحليم نادية

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح

صالح
607/09/04 39 الفقيه بن صالح 18737Rحمدي م

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات اولد امباركإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى

 - تمارة
301/09/15 28 مزدوجالمنزه24897Lحميد اقاس

إقليم: الفقيه بن مدرسة لبراديا الجديدةإقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربع

صالح
216/09/96 113 أقدمية 12 سنةحميد اليمني 27107Nمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن م حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1

صالح
104/09/02 96 أقدمية 12 سنةحنان حماني 07336Y الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح
204/09/19 13 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cحنان حمدي

406/09/01إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 96 إلتحاق بالزوجحنان زاكي 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

الغربية

إقليم: الفقيه بن 

صالح
123/01/17 35 إلتحاق بالزوجحنان طلوك 07369Jمزدوجكريفات

304/09/02إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 31 مزدوجبني زرنتل12090Rحواص عبد الرحيم

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
202/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07363Cحياة البوعزاوي

905/09/11إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 46 مزدوجدير القصيبة26817Yحياة بويكدارن

إقليم: الفقيه بن م موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2

صالح
602/09/15 12 الفقيه بن صالح 07334Wحياة خبوز

)البلدية(
مزدوج

306/09/01إقليم: بني مللم انوالإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 118 إلتحاق بالزوجحياة قفيح 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

572



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

606/09/01إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 73 إلتحاق بالزوجةخالد فخراوي 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد غانمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
502/09/20 8 إلتحاق بالزوجخديجة  امسكوروض 07593Cمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات

صالح
116/09/95 95 مزدوجكريفات07575Hخديجة  برناكشي

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
407/09/17 28 مزدوجأولد زمام07476Aخديجة الطراش

إقليم: الفقيه بن مركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
202/09/20 7 إلتحاق بالزوجخديجة الميري 07485Kمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
104/09/18 21 مزدوجالخالفية07584Tخديجة لواني

205/09/08إقليم: أزيللمدرسة المنظر الجميلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاث 66 إلتحاق بالزوجخديجةابوسمرة 06862Hمزدوجافورار

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 10 مزدوجانزو07171Uخلوق رضى

إقليم: الفقيه بن مدرسة لبراديا الجديدةإقليم: الفقيه بن صالحم الداخلة

صالح
507/09/04 60 مزدوجبرادية27107Nخوي ناصر طارق

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
104/09/18 18 مزدوجأحد بوموسى07432Cخويا صلح الدين

إقليم: الفقيه بن مدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

صالح
1003/09/13 38 سوق السبت أولد 07320Fدشري فاطمة

النمة )البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

اركيعة

إقليم: الفقيه بن 

صالح
507/09/17 31 مزدوجاهل مربع07573Fدمراني بناصر

103/09/13إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 31 إلتحاق بالزوجدهاب هاجر 07398Rمزدوجأولد ايعيش

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
404/09/19 9 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jدهباني م

216/09/97إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 139 أقدمية 16 سنةدونية لعروسي 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

105/09/11إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: الفقيه بن صالح 37 إلتحاق بالزوجذنيا فكاهي 26712Jمزدوجفم العنصر

إقليم: الفقيه بن مركزية  م/م أولد عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح
705/09/03 60 مزدوجأولد عياد )البلدية(07379Vرابح رشيد
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الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
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الصلية
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
802/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cرازق يوسف

221/09/83إقليم: أزيللمدرسة المنظر الجميلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سعيد 151 أقدمية 16 سنةراضيس محند 06862Hمزدوجافورار

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
404/09/19 9 مزدوجبني شكدال07617Dرباب العرباوي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
104/09/18 21 سيدي عيسى بن 07463Lرباب مفيد

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
404/09/18 14 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aربيعة الشافعي

إقليم: الفقيه بن مركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

صالح
602/09/15 26 سيدي عيسى بن 07460Hربيعة عبدلوي

علي
مزدوج

306/09/01إقليم: بني مللم النهضةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 145 أقدمية 16 سنةرجاء الباهي 07311W)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
104/09/18 21 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aرجاء عللي

إقليم: الفقيه بن مدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى

صالح
414/09/17 32 مزدوجأولد زمام07367Gرحاب  فاضيلي

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
104/09/18 31 مزدوجبني شكدال07607Tرشدي أميمة

إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدو

صالح
216/09/97 87 الفقيه بن صالح 07333Vرشيد بوبكار

)البلدية(
مزدوج

605/09/03إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريس 52 مزدوجفم العنصر07541Wرشيد حنيني

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
404/09/19 9 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jرضوان الراضي

إقليم: الفقيه بن م. اولد ادريسإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة

صالح
123/01/17 23 إلتحاق بالزوجرقداني ماجدولين 07371Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير

صالح
206/09/17 22 مزدوجأولد زمام07476Aرمزي امينة

إقليم: الفقيه بن م النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح
307/09/17 25 سوق السبت أولد 07323Jريضة صلح الدين

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م السعادةإقليم: الفقيه بن صالحالكرين

صالح
306/09/01 76 الفقيه بن صالح 19574Aزكية تيمصدق

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد غانمإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة

صالح
608/09/17 13 إلتحاق بالزوجزهرة أرحو 07593Cمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
202/09/20 9 إلتحاق بالزوجزهور الضاهري 07578Lمزدوجكريفات

106/09/06إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 9 إلتحاق بالزوجزينة  إدمجوض 06988V مولي عيسى بن

إدريس
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
404/09/19 9 مزدوجبني شكدال07613Zسارة منصور

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير

صالح
104/09/19 10 مزدوجأحد بوموسى07432Cسارة منوط

908/10/09إقليم: بني مللم البزازةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 46 إلتحاق بالزوجسعاد خجيوي 07357Wمزدوجأولد ايعيش

1002/09/15إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 38 مزدوجفم العنصر07541Wسعيد جناتي

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس

صالح
206/09/01 103 مزدوجكريفات07578Lسعيد زراق

إقليم: الفقيه بن مركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح

صالح
602/09/10 47 سيدي عيسى بن 07470Uسليماني سعاد

علي
مزدوج

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
104/09/18 31 مزدوجكريفات07578Lسماح حمدة

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي

صالح
907/09/17 25 مزدوجالخالفية07589Yسمحي ايمان

301/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 30 مزدوجأولد سعيد الواد07665Fسمية مصلح

206/09/17إقليم: بني مللايت عميرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 13 إلتحاق بالزوجسميرة بورحيم 27558Dمزدوجفم اودي

504/09/02إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 66 مزدوجأولد احسين08235Aسميرة صفاء عمالي

116/09/96إقليم: بني مللم النهضةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمون 134 إلتحاق بالزوجسميرة مكافح 07311W)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن لخللطةإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

صالح
123/01/17 18 مزدوجأولد ناصر07458Fسناء الصغراوي

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
104/09/18 21 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jسناء لوديني
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة

صالح
105/09/08 27 إلتحاق بالزوجسهام  ود يع 07597Gمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن م السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح
302/09/15 42 الفقيه بن صالح 19574Aسهام عزيزي

)البلدية(
مزدوج

701/01/17إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 30 مزدوجسمكت07652Sسومية والحاج

305/09/03إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 79 مزدوجفم العنصر26712Jسي م امين الرحيلي

216/09/95إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 145 أقدمية 16 سنةسي م لحبيب 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
104/09/19 19 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bشباكة أسامة

416/09/97إقليم: بني مللم الملإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 145 أقدمية 16 سنةشتوي عبد الحق 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

صالح
708/09/17 23 مزدوجأولد عياد )البلدية(07349Mشرف المنياري

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

صالح
107/09/17 19 إلتحاق بالزوجةشفيق عبد الغاني 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
204/09/18 31 مزدوجكريفات07578Lشيماء ماموني

إقليم: الفقيه بن م الخنساءإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

صالح
206/09/17 12 إلتحاق بالزوجةصابر عبد الرحيم 07329R الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

116/09/95إقليم: بني مللاولد السيمورإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 141 أقدمية 16 سنةصالح صاطف 07399Sمزدوجأولد ايعيش

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
102/09/20 17 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bصالح غرافي

إقليم: الفقيه بن الكرينإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي

صالح
701/01/17 22 الفقيه بن صالح 07583Sصالحة الحفياني

)البلدية(
مزدوج

116/09/95إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 157 أقدمية 16 سنةصالحة هشيمي 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
102/09/20 17 مزدوجأولد ناصر07457Eصباح لهللي

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى

صالح
107/09/17 28 مزدوجكريفات07578Lصبير نعيمة
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إقليم: الفقيه بن م نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح

صالح
103/09/13 43 إلتحاق بالزوجضبشي منار 18736P الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد بورحمونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح

صالح
803/09/13 36 مزدوجأولد بورحمون07448Vعائشة ابكير

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
302/09/20 7 مزدوجبني شكدال07613Zعائشة الراكعي

إقليم: الفقيه بن مركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليد

صالح
104/09/12 52 سيدي عيسى بن 07470Uعادل بكري

علي
مزدوج

217/09/84إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانم 185 أقدمية 16 سنةعاطي عبد اللطيف 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م.أولد سيدي شنان 1إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلة

صالح
107/09/17 18 الفقيه بن صالح 07335Xعالمي سهام

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح
116/09/98 145 أقدمية 16 سنةعبد  الرحمان     زرهون 07575Hمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانم

صالح
405/09/03 66 مزدوجبرادية07597Gعبد الله خليل

316/09/93إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 139 أقدمية 16 سنةعبد الرزاق القروي 07309U)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
604/09/18 21 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bعبد الصماد الشليحي

501/01/17إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 35 مزدوجفم العنصر07543Yعبد الصمد أمزوار

إقليم: الفقيه بن لخللطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
204/09/18 11 مزدوجأولد ناصر07458Fعبد العزيز موجان

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
204/09/18 21 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bعبد الغاني بوعلي

إقليم: الفقيه بن م أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة

صالح
503/09/13 36 مزدوجأولد بورحمون07365Eعبد الغني أيور

إقليم: الفقيه بن م حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالحم الخنساء

صالح
116/09/85 157 أقدمية 16 سنةعبد الفتاح ابوثابت 07336Y الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى

صالح
306/09/01 105 أقدمية 12 سنةعبد الفتاح هاشمي 07597Gمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح
107/09/17 22 مزدوجبني شكدال07607Tعبد الكريم مازيغ
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إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
202/09/20 17 الفقيه بن صالح 18737Rعبد ا لمعشة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م النارةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير

صالح
106/09/01 91 سوق السبت أولد 07321Gعبد الهادي الدحانية

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
103/09/13 32 سيدي عيسى بن 07460Hعتيقة رحيل

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى

صالح
306/09/17 32 مزدوجالخالفية07589Yعثمان خويا

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد بورحمونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير

صالح
502/09/15 42 مزدوجأولد بورحمون07448Vعز الدين هنيني

إقليم: الفقيه بن مركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي

صالح
304/09/18 24 سيدي عيسى بن 07460Hعزيز بن لعلوي

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو

صالح
701/01/10 48 مزدوجبرادية07601Lعزيز تضحك

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى

صالح
104/09/18 14 إلتحاق بالزوجعسولي وداد 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
304/09/18 21 مزدوجبني شكدال07613Zعسيلي حمزة

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس

صالح
504/09/18 12 مزدوجأحد بوموسى07429Zعصام عبدي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
604/09/18 21 مزدوجالخالفية07584Tعقيل حسناء

إقليم: الفقيه بن م.الشريف الدريسيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى

صالح
106/09/00 141 أقدمية 16 سنةعمر اشهبون 24285W الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد

صالح
804/09/19 19 سيدي عيسى بن 07463Lعمر مشاش

علي
مزدوج

605/09/08إقليم: بني مللم اولد ايعيشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 48 إلتحاق بالزوجعواطف تونسي 07355Uمزدوجأولد ايعيش

1003/09/13إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 31 إلتحاق بالزوجةعيسوي م 07554Kمزدوجتاكزيرت

104/09/02إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريس 64 مزدوجكطاية07641Eفؤاد مراحي

116/09/98عمالة: الميةالبيرونيإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2 28 مزدوجالمية )البلدية(18532Tفؤاد مرصاد

578



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن م العرفانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا

صالح
307/09/04 44 سوق السبت أولد 07322Hفاتحة غريب

النمة )البلدية(
مزدوج

102/09/15عمالة: الرباطالفتحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 33 إلتحاق بالزوجفارسي سهام 01080Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصير

صالح
116/09/99 64 الفقيه بن صالح 07333Vفاطمة اضرضور

)البلدية(
مزدوج

201/01/17إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أكورار 07541Wمزدوجفم العنصر

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
104/09/18 21 مزدوجأحد بوموسى07432Cفاطمة الزهراء الكريم

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش

صالح
104/09/18 15 مزدوجأحد بوموسى07363Cفاطمة الزهراء لحياوي

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
304/09/18 21 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aفاطمة الزهراء نافيع

307/09/05إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 67 مزدوجأولد سعيد الواد07668Jفاطمة حنين

216/09/85إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 199 أقدمية 16 سنةفاطمة عاند 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس

صالح
123/01/17 20 الفقيه بن صالح 07334Wفاطمة عسيلي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربي

صالح
101/01/10 62 إلتحاق بالزوجفاطمة كريم 07320F سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح

صالح
402/09/10 47 مزدوجأولد زمام07472Wفاطمة مديح

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش

صالح
107/09/17 38 مزدوجكريفات07578Lفتاحي الكبير

إقليم: الفقيه بن م نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1

صالح
116/09/93 134 أقدمية 16 سنةفتيحة السعيدي 18736P الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

606/09/17إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 34 مزدوجفم العنصر07541Wفتيحة لخضر

302/09/15إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 37 مزدوجكطاية07641Eفرشي غزلن

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
204/09/18 21 مزدوجأولد زمام07480Eفرطيط عبد العالي
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102/09/14إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة 28 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dفضول امينة

707/09/04إقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزة 54 إلتحاق بالزوجفوزية سليم 07354Tمزدوجأولد امبارك

المدرسة البتدائية إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات

الحسن الول

117/09/90إقليم: السمارة 149 أقدمية 16 سنةكريم مرشدي 10407L)مزدوجالسمارة )البلدية

701/01/17إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: الفقيه بن صالحم المام مالك 24 إلتحاق بالزوجكنزة الحاجبي 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل

صالح
101/01/02 21 مزدوجأولد زمام07472Wلبراش صلح الدين

م.الـــبـــراديـــــــة إقليم: الفقيه بن صالحم الندلس

المركزية

إقليم: الفقيه بن 

صالح
105/09/11 36 إلتحاق بالزوجلبنى الرامي 07370Kمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــار

صالح
101/01/10 42 إلتحاق بالزوجلطيفة الحضري 07597Gمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
702/09/20 7 مزدوجبني شكدال07617Dلطيفة اللحية

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
104/09/18 21 مزدوجأحد بوموسى07432Cلطيفة كباكي

216/09/86عمالة: الميةلل أسماءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات 167 أقدمية 16 سنةلقميطي عبدالعزيز 01898M)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
302/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07432Cلوبنة مرغاض

إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2

صالح
506/09/06 56 الفقيه بن صالح 07333Vلوبنى لشهاب

)البلدية(
مزدوج

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
1004/09/19 9 مزدوجأحد بوموسى07426Wلوطفي أنوار

إقليم: قلعة اولد رافع المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى

 السراغنة
106/09/01 34 مزدوجالرافعية08988Uليلى الجهوري

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
104/09/18 14 مزدوجأحد بوموسى07426Wليلى باحو

إقليم: الفقيه بن مدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان

صالح
107/09/04 111 أقدمية 12 سنةليلى بوكلى 07320F سوق السبت أولد

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

صالح
104/09/19 19 مزدوجأولد زمام07485Kليلى عاشور
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إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجمجيدو فاطمة الزهراء 07578Lمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب

صالح
104/09/19 9 إلتحاق بالزوجةم الحكيمي 07584Tمزدوجالخالفية

116/09/91إقليم: بني مللم الطلسإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 142 أقدمية 16 سنةم الضواوي 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م الرجاءإقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصير

صالح
216/09/91 96 الفقيه بن صالح 07331Tم القاصد

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة

صالح
1006/09/01 97 مزدوجبرادية07597Gم بياوي

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالح

الغربية

إقليم: الفقيه بن 

صالح
117/09/92 171 أقدمية 16 سنةم خلف 07369Jمزدوجكريفات

111/10/83إقليم: بني مللم الهدى اطلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 185 أقدمية 16 سنةم رامي 07302L)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح
204/09/19 18 مزدوجأولد زمام07480Eم طيب

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
604/09/18 21 مزدوجأولد زمام07480Eم علوان

إقليم: الفقيه بن م ابن حنبلإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
604/09/18 21 مزدوجأولد عياد )البلدية(20609Aم لطيفي

إقليم: الفقيه بن م القواسمإقليم: الفقيه بن صالحم الرجاء

صالح
206/09/06 48 الفقيه بن صالح 07327Nم لعروسي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب

صالح
501/01/17 30 مزدوجأولد زمام07367Gم ماهري

إقليم: الفقيه بن مركزية  المغرب العربيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح
706/09/00 79 مزدوجسيدي  حمادي07442Nم مومن

104/09/18إقليم: بني مللايت عميرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 21 إلتحاق بالزوجةمراد بوتغا 27558Dمزدوجفم اودي

705/09/07إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابري 48 مزدوجأولد يوسف07657Xمرانى  نوال

202/09/14إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة لبراديا الجديدة 31 إلتحاق بالزوجمرغادي سناء 07633Wمزدوجكطاية

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح
107/09/17 22 مزدوجبني شكدال07607Tمروان غجدام
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809/11/93إقليم: بني مللم النهضةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 139 أقدمية 16 سنةمريم  الكرش 07311W)مزدوجبني ملل )البلدية

403/09/13إقليم: بني مللم البزازةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 44 إلتحاق بالزوجمريم بيروك 07357Wمزدوجأولد ايعيش

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
104/09/18 21 مزدوجأحد بوموسى07363Cمريم وزيف

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل

صالح
723/01/17 39 الفقيه بن صالح 18737Rمصطفى فريح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
1023/01/17 20 مزدوجأولد ناصر07452Zمعاد ايت لحسن

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحالمعمل

صالح
105/09/11 49 مزدوجأولد ناصر07452Zمعيدن عبد الواحد

المدرسة البتدائية إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاء

معركة أنوال

104/09/02إقليم: طانطان 21 إلتحاق بالزوجمكيل  أحلم 15374K)مزدوجطانطان )البلدية

416/09/99إقليم: القنيطرةالتيسيرإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 118 أقدمية 16 سنةمها خلفونة 27122E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

إقليم: الفقيه بن م أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحم العرفان

صالح
102/09/14 34 مزدوجأولد بورحمون07365Eموهيمان يونس

305/09/03إقليم: بني مللم أولد بوبكرإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 58 إلتحاق بالزوجمينة ايت محوشت 07352Rمزدوجأولد كناو

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب

صالح
804/09/19 9 الفقيه بن صالح 18737Rنبيل ابو المكارم

)البلدية(
مزدوج

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن م أولد عطوإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
802/09/20 8 إلتحاق بالزوجنبيلة أخويا 07364Dمزدوجسيدي  حمادي

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح
302/09/20 7 مزدوجبني شكدال07613Zنزهة العثماني

مركزية أولد عيسى 

الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالح

صالح
502/09/20 7 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cنسرين صبري

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالح 33 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cنعيمة قاسمي

816/09/99إقليم: بني مللم باب افتوحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية لحبابيس 109 إلتحاق بالزوجنوال زهير 07303M)مزدوجبني ملل )البلدية

106/09/00إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 86 إلتحاق بالزوجنوال لطيفي 07767Sمزدوجمليلة
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مركزية أولد عيسى 

الواد

202/09/20إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: الفقيه بن صالح 7 إلتحاق بالزوجنوال لعناية 07554Kمزدوجتاكزيرت

307/09/05إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 58 إلتحاق بالزوجةنور الدين  كوران 07356Vمزدوجأولد ايعيش

إقليم: الفقيه بن مركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

صالح
106/09/00 165 أقدمية 16 سنةنورالدين جوهري 07470U سيدي عيسى بن

علي
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية  المغرب العربيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول

صالح
816/09/94 137 أقدمية 12 سنةنورالدين قاسمي 07442Nمزدوجسيدي  حمادي

106/09/01إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 157 أقدمية 16 سنةنورة دهو 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن م الصفاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد

صالح
106/09/01 64 مزدوجأولد عياد )البلدية(07350Nهشام الدحاني

إقليم: الفقيه بن مركزية النبعاثإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة

صالح
906/09/16 35 سيدي عيسى بن 07466Pهشام المستاوي

علي
مزدوج

607/09/05إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 85 مزدوجمناصرة10882Cهند زريبات

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد بورحمونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح

صالح
1013/01/09 46 مزدوجأولد بورحمون07448Vهنية معروف

205/09/03إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيد 60 مزدوجفم العنصر07541Wهيشام خادير

223/01/17إقليم: بني مللم. أولد سي ميمونإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاوية 33 إلتحاق بالزوجوداد جعفري 07360Zمزدوجسيدي جابر

إقليم: الفقيه بن خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح
902/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى26387Fوفاء موعدري

إقليم: الفقيه بن م موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب

صالح
104/09/19 9 الفقيه بن صالح 07334Wوهيبة جناح

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي

صالح
106/09/17 22 مزدوجبني شكدال07607Tياسر نحيل

إقليم: الفقيه بن م الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح
408/09/17 25 سوق السبت أولد 07324Kياسين ريحانة

النمة )البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة

صالح
104/09/18 21 مزدوجأحد بوموسى07363Cياسين كويس

202/09/10إقليم: أزيللمدرسة الزيتونةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 40 إلتحاق بالزوجيامنة حنضور 06863Jمزدوجافورار
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إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

صالح
502/09/10 21 الفقيه بن صالح 07325Lيوسف زي

)البلدية(
مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2

صالح
116/09/99 46 مزدوجكريفات07581Pيوسف ويزة

106/09/01إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 68 مزدوجفم العنصر26712Jيونس الهزبري

304/09/19إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 19 مزدوجبوخريص12086Lيونس خطيبي

إقليم: الفقيه بن لخللطةإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي

صالح
123/01/17 30 مزدوجأولد ناصر07458Fيونس زعيمي

إقليم: الفقيه بن مركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى

صالح
102/09/15 38 إلتحاق بالزوجةبناصر علمي 07470U سيدي عيسى بن

علي
المازيغية

103/09/13إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةاكلموس 30 مزدوجاكلمام ازكزا11780D                حنان اشباخ

304/09/18إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 31 مزدوجالبرج11748U العماري غزلن

مدرسة الدغاليين إقليم: خنيفرةالمام مالك

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
405/09/08 55 إلتحاق بالزوج بخان حنان 15209F)مزدوجاصيلة )البلدية

لل خديجة بنت سيدي إقليم: خنيفرةتانفنيت

م العلوي

402/09/10عمالة: مكناس 55 إلتحاق بالزوج حنان امحدوك 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/14إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةالمام علي 40 نعم رشـــــــيدة امــريـزيق 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

117/09/90إقليم: القنيطرةالتيسيرإقليم: خنيفرةالخنساء 154 أقدمية 16 سنة مدحي                  مالكة 27122E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

204/09/18إقليم: خنيفرةتادمرت نايت معيإقليم: خنيفرةتسفولة 21 مزدوجاكلموس11710Cأبوسمداي عبد الرحيم

104/09/18إقليم: خنيفرةامصورإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 15 مزدوجالحمام11836Pأحمد أبوسمداي

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةايت خويا

قسو امحتين

1004/09/12إقليم: خنيفرة 77 مزدوجاكلموس27530Yأسماء زولي

404/09/18إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: خنيفرةايت خويا 21 إلتحاق بالزوجآسية الشيخ 11769S موحى أوحمو

الزياني
مزدوج

106/09/00إقليم: خنيفرةعقبة بن نافعإقليم: خنيفرةم الوافي 104 نعمأضرضور  مونية 11582N)مزدوجخنيفرة )البلدية
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104/09/18إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 31 مزدوجسيدي لمين11620Eأقجيف شيماء

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

904/09/18إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرة 21 مزدوجاكلموس11714Gأقلمون شيماء

104/09/18إقليم: خنيفرةتمكايدوتإقليم: خنيفرةازوماكن 24 مزدوجأيت سعدلي11679Uأنس البلغيتي

104/09/18إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 15 مزدوجأيت اسحاق11637Yأنس العمراني

202/09/20إقليم: خنيفرةاجديرإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجاكلمام ازكزا24469Wأنهام طارق

116/09/96إقليم: خنيفرةالخنساءإقليم: خنيفرةازوماكن 163 أقدمية 16 سنةأيت علي حميد 11584R)مزدوجخنيفرة )البلدية

113/09/01إقليم: خنيفرةالكورسإقليم: خنيفرةعلل بن عبدا 112 نعمأقدمية 16 سنةاالشوقي نوال 11592Z)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

ويوان

302/09/16إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرة 21 إلتحاق بالزوجةابراهيم عماري 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

106/09/00إقليم: خنيفرةايت موإقليم: خنيفرةتانفنيت 135 أقدمية 12 سنةارقاس م 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

904/09/19إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرةاجدير 14 إلتحاق بالزوجاسماء خاتمي 11619Dمزدوجاكلموس

1004/09/19إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرةابرقي 18 مزدوجلهري11757Dاسماعيل بن احسين

المدرسة الجماعاتية 

سيدي عمرو

116/09/96إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرة 149 أقدمية 16 سنةاشقير حفيظ 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

308/09/17إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: خنيفرةايت عبي 18 مزدوجاكلموس11617Bاشو سعيد

416/09/98إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةالزيار 157 أقدمية 16 سنةاعراب عائشة 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

1011/09/00إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خنيفرةالفضية 28 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cالبهلول ملودة

202/09/20إقليم: خنيفرةوادي الدهبإقليم: خنيفرةبوخللة 17 مزدوجمولي بوعزة11625Kالبوعزاوي عائشة

104/09/02إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةسيدي المخفي 101 إلتحاق بالزوجالبوعزاوي مريم 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

585



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

418/09/00إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرة 131 أقدمية 16 سنةالجبوري حميد 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: الفقيه بن لعدادشةإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين

صالح
304/09/18 16 مزدوجأحد بوموسى07425Vالحسين المازغي

504/09/18إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: خنيفرةتيفراتين 18 مزدوجلهري19323Cالحسيني محسين

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

124/09/04عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: خنيفرة 131 أقدمية 16 سنةالخضير سميحة 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/99إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةتيكمنت 141 أقدمية 16 سنةالخطابي خالد 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

عمر بن عبد العزيز إقليم: خنيفرةماء العينين

المهاية

705/09/08عمالة: مكناس 46 مزدوجمهاية21538Kالزكزوتي مريم

104/09/18إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 21 مزدوجسيدي لمين21494Mالساسي عائشة

102/09/15إقليم: الحوزمركزية تيزيإقليم: خنيفرةسيدي لمين 12 إلتحاق بالزوجالسباعي فاطمة الزهراء 03460Kمزدوجالتوامة

119/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: خنيفرةتيقليت 38 مزدوجتنانت07067Fالسعدية لعريف

216/09/98إقليم: خنيفرةعقبة بن نافعإقليم: خنيفرةالبرج 147 أقدمية 16 سنةالشرقاوي   صراح 11582N)مزدوجخنيفرة )البلدية

611/09/00إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: خنيفرةالفضية 24 مزدوجوادي زم )البلدية(12031Bالصديقي  سعيد

104/09/18إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 21 مزدوجسيدي لمين11620Eالعبدلوي أمينة

104/09/19إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: خنيفرةتاركة 9 مزدوجأم الربيع11811Mالعرابي عبد الرزاق

116/09/96إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةالمام مالك 124 أقدمية 16 سنةالعمري سعيد 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

616/09/94إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةابن رشد 136 أقدمية 16 سنةالعمري م 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

316/09/96إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةامرهان 149 أقدمية 16 سنةالعميري م 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

216/09/93إقليم: خنيفرةالكورسإقليم: خنيفرةبن خليل 165 أقدمية 16 سنةالفاهم عبد الرحيم 11592Z)مزدوجخنيفرة )البلدية
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223/01/17إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةتسفولة 32 مزدوجاكلموس11618Cالفيلحي مونة

106/09/17إقليم: خنيفرةمولي يعقوبإقليم: خنيفرةتيفراتين 18 سيدي يحيى أو 11673Mالمصطفى براهمي

ساعد
مزدوج

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

204/09/18إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرة 14 مزدوجاكلموس11618Cالمصطفى قنجل

216/09/98إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةابرقي 159 أقدمية 16 سنةالمقدم م 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/10/02إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةتاولي 147 أقدمية 16 سنةالناضفي نورة 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

106/09/00إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةازوماكن 123 أقدمية 12 سنةالنوري نزهة 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

216/09/95إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةتيمدغاص 107 إلتحاق بالزوجةالهللي  مولي هاشم 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةتلت اوديون 179 أقدمية 16 سنةامي للة ازهور 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/96إقليم: خنيفرةابن سيناإقليم: خنيفرةتاجموت 155 أقدمية 16 سنةامزيان م 11622G)مزدوجخنيفرة )البلدية

104/09/02إقليم: خنيفرةسروإقليم: خنيفرةالمو 68 مزدوجلهري11756Cامنزو المصطفى

104/09/19إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 10 مزدوجأم الربيع11811Mامين البعمري

116/09/97إقليم: خنيفرةالرزإقليم: خنيفرةكهف النسور 139 أقدمية 16 سنةاهرار م 25216H)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

204/09/18إقليم: خنيفرةماء العينينإقليم: خنيفرة 19 إلتحاق بالزوجاوعسوا لطيفة 11612Wمزدوجأيت اسحاق

118/09/03إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةامصور 121 أقدمية 16 سنةاوكنين فاطمة 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

116/09/98عمالة: الميةابن عطيةإقليم: خنيفرةسيدي لمين 120 أقدمية 12 سنةايت الحسين حسناء 01890D)مزدوجالمية )البلدية

102/09/20إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 سيدي يحيى أو 11668Gايت الطالب خالد

ساعد
مزدوج

1101/01/10عمالة: مكناسبني معدانإقليم: خنيفرةابن رشد 34 مزدوجشرقاوة03868Dايت بن عمرو عبد القادر
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1002/09/09إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةتانفنيت 74 إلتحاق بالزوجباجي حفيظة 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/94عمالة: الميةابن عطيةإقليم: خنيفرةكهف النسور 165 أقدمية 16 سنةباحاج عمر 01890D)مزدوجالمية )البلدية

104/09/18إقليم: خنيفرةامصورإقليم: خنيفرةفلت 31 مزدوجالحمام11836Pباحدو فاطمة

103/09/13إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرةتانفنيت 57 إلتحاق بالزوجباحقي حليمة 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

104/09/18إقليم: خنيفرةاعباسينإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 18 مزدوجاكلموس11721Pباشوخ هشام

302/09/20إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجلهري19323Cبالقصير سعيد

901/01/10إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: خنيفرةاعباسين 38 مزدوجأيت بوبيدمان21196Nببا عبد العزيز

116/09/91إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةالمل 130 أقدمية 16 سنةبكالي السعدية 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

أايت شعو

116/09/98إقليم: خنيفرةوادي الدهبإقليم: خنيفرة 131 أقدمية 16 سنةبل الكساوي ادريس 11625Kمزدوجمولي بوعزة

206/09/01إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةازوماكن 106 إلتحاق بالزوجةبلغيت مضار علوي 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةالسلمإقليم: خنيفرةايت رحو 175 أقدمية 16 سنةبلماحي عبدا 11623H)مزدوجخنيفرة )البلدية

602/09/14إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: خنيفرةاكلموس 18 مزدوجسيدي لمين11733Cبنبوعزة بناصر

907/09/05إقليم: خنيفرةزيانإقليم: خنيفرةاسول 73 إلتحاق بالزوجبنحتات فاتن 24468V)مزدوجخنيفرة )البلدية

816/09/98إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةازوماكن 110 إلتحاق بالزوجةبنسلل خالد 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

601/01/10إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 32 موحى أوحمو 11771Uبوتكبرت م

الزياني
مزدوج

424/09/04إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةابن رشد 86 إلتحاق بالزوجبوتوتلة حسناء 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

102/09/20إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةامرهان 7 مزدوجالقباب11653Rبوحدادي عادل
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308/09/00إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةاسول 108 إلتحاق بالزوجبودرة فاطمة 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

102/09/14إقليم: خنيفرةالحمامإقليم: خنيفرةتادمرت نايت معي 38 مزدوجالحمام11826Dبوراس عمر

المدرسة الجماعاتسة 

اعروست

802/09/20إقليم: خنيفرةامرهانإقليم: خنيفرة 7 مزدوجكروشن11686Bبوشرى الباز

118/09/02إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرةعقبة بن نافع 28 نعمبوطيب اسماعيل 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

208/09/17إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةبوكدجيك 23 مزدوجاكلموس11618Cبوعزة ايت اعريم

201/10/02إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 71 مزدوجلهري11761Hبوعزة مسعودي

عمالة: الصخيرات المغرب العربيإقليم: خنيفرةزيان

 - تمارة
117/09/90 149 أقدمية 12 سنةبوعصامي   رابيعة 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

108/10/02إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةاساكا 64 نعمبوقاضي سعيد 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/93إقليم: خنيفرةعقبة بن نافعإقليم: خنيفرةتلت اوديون 173 أقدمية 16 سنةبوكى يوسف 11582N)مزدوجخنيفرة )البلدية

204/09/18إقليم: خنيفرةعوامإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 31 مزدوجالحمام11833Lبولحفة فاطمة الزهراء

116/09/94إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةالصابرا 165 أقدمية 16 سنةبولعوان   سعيد 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةجنان ماس

سيدي عمرو

723/01/17إقليم: خنيفرة 30 إلتحاق بالزوجبومسيس حسناء 11723Sمزدوجسيدي عمار

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

104/09/18إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرة 21 مزدوجلهري11757Dتامسنة هاجر

304/09/19إقليم: خنيفرةاسيغيدنإقليم: خنيفرةامرهان 14 إلتحاق بالزوجترفاس صباح 11615Zمزدوجالقباب

104/09/18إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 21 مزدوجواو مانة25447Jتوزاني صباح

123/09/04إقليم: خنيفرةتاحجاويتإقليم: خنيفرةالحمام 125 أقدمية 16 سنةجـلل   نورة 25446H)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: خنيفرةايت اسحاق

المنفلوطي

206/09/01إقليم: العيون 72 مزدوجالعيون )البلدية(25879Dجمال التاقي
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705/09/11إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: خنيفرةتيغسالين 40 مزدوجالغيات13959Xجمال فارس

1006/09/01عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: خنيفرةبوكدجيك 99 أقدمية 12 سنةجميلة اعبد الخال 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةسيدي عثمان

عثمان

304/09/18إقليم: خنيفرة 21 مزدوجالحمام11837Rجواد وحمان

216/09/94إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرةعوام 16 إلتحاق بالزوجةحدجور عبدالكريم 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

202/09/20إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةبوتغديوت 7 مزدوجالقباب11656Uحدو حجوب

104/09/19إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 14 إلتحاق بالزوجةحسام الدين تعيش 11733Cمزدوجسيدي لمين

104/09/18إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةفلت 21 إلتحاق بالزوجةحساوي ابراهيم 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

106/09/01إقليم: خنيفرةايت موإقليم: خنيفرةتانفنيت 45 إلتحاق بالزوجةحسن بودرى 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

113/09/02إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةتامحررت 145 أقدمية 16 سنةحسن مخشون 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

204/09/18إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: خنيفرة 15 مزدوجأيت اسحاق19924Fحسن مكريم

104/09/18إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: خنيفرةفلت 18 إلتحاق بالزوجحسناء البوعزواي 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

سوق الثنين

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرة

عبدا بن ياسين

102/09/20إقليم: خنيفرة 7 مزدوجسبت ايت رحو11804Eحسناء القاسمي

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةسيدي المخفي

ويوان

908/09/17إقليم: خنيفرة 18 مزدوجأم الربيع11820Xحسناء بلحسن

216/09/97إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةالمل 115 إلتحاق بالزوجحسني خد يجة 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

102/09/20إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: خنيفرةاوراش 8 إلتحاق بالزوجحسنية مسكيني 07345H زاوية الشيخ

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية ايت 

عثمان

116/09/89عمالة: مكناسالسعادةإقليم: خنيفرة 159 أقدمية 16 سنةحفص عبد الصمد 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

بوشبل

116/09/97إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرة 149 أقدمية 16 سنةحفيظ كريم 11610U)مزدوجمريرت )البلدية
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102/09/14إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 21 مزدوجسيدي لمين21494Mحفيظة بنهاشم

102/09/20إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: خنيفرةاوراش 7 إلتحاق بالزوجحليمة  ابو الطيب 07377T زاوية الشيخ

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

تقرموت

عمالة: إنزكان ايت م ابن الروميإقليم: خنيفرة

ملول
505/09/11 29 إلتحاق بالزوجحليمة فرجان 26360B)مزدوجالقليعة )البلدية

504/09/18إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةبوخللة 18 مزدوجاكلموس11714Gحمادى سناء

205/09/03إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: خنيفرةاسول 68 مزدوجاكوراي )البلدية(04110Sحمادى مولود

مدرسة موحى امحزون إقليم: خنيفرةكروشن

بن احماد

116/09/86إقليم: ميدلت 150 أقدمية 16 سنةحماني مولي احمد 11628Nمزدوجبومية

102/09/14إقليم: خنيفرةالحمامإقليم: خنيفرةام الربيع 35 مزدوجالحمام11826Dحمداني سمير

102/09/20إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجالقباب11656Uحمي حوسى

504/09/18إقليم: خنيفرةامرهانإقليم: خنيفرةاوراش 25 مزدوجكروشن11686Bحميد المكاوي

إقليم: الفقيه بن مركزية الرواجحإقليم: خنيفرةاعباسين

صالح
319/09/17 28 مزدوجأولد بورحمون07446Tحميد اماني

المدرسة الجماعاتية 

ويوان

108/09/17إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرة 28 مزدوجأم الربيع11809Kحنا  وليد

408/09/17إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: خنيفرةامرهان 13 مزدوجأم الربيع11819Wحنان العفو

102/09/20إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 9 إلتحاق بالزوجحنان اوني 11616Aمزدوجتيغسالين

204/09/18إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 21 مزدوجواو مانة24471Yحنان سمان

305/09/03إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةاكلموس 81 إلتحاق بالزوجحوات الهام 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

504/09/19إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةبوخللة 14 إلتحاق بالزوجحياة امي 11750Wمزدوجاكلمام ازكزا

116/09/94إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 169 إلتحاق بالزوجةخبشا عبد السلم 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية
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1013/02/17إقليم: خنيفرةلندةإقليم: خنيفرةاوراش 29 مزدوجالقباب11645Gخديجة ابو العلء

616/09/99إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةسيدي لمين 107 إلتحاق بالزوجخديجة الناجي 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

304/09/19إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: خنيفرةاوشنين 19 مزدوجلهري19323Cخديجة لغريب

116/09/96إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةكهف النسور 151 أقدمية 16 سنةدروسي عبد ا 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

216/09/98إقليم: خنيفرةعقبة بن نافعإقليم: خنيفرةتاسكارت 161 أقدمية 16 سنةراجعي الحاج 11582N)مزدوجخنيفرة )البلدية

508/09/17إقليم: خنيفرةتيمدغاصإقليم: خنيفرةبواللفت 28 مزدوجتيغسالين11663Bرشيد بويج

402/09/14إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةتاجموت 28 مزدوجأيت اسحاق11613Xرفيق عماري

216/09/92إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةالسعادة 112 أقدمية 16 سنةرهوان المصطفى 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

بوشبل

206/09/00إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرة 147 أقدمية 16 سنةزروال مونية 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

104/09/19إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 11 مزدوجالقباب11648Kزضوقي يونس

المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

304/09/19إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرة 14 مزدوجاكلموس11618Cزعيمي مونية

502/09/20إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةاوراش 17 مزدوجسيدي لمين11620Eزكية الركراك

502/09/16إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةايت مو 6 إلتحاق بالزوجزينب  لزعار 11616Aمزدوجتيغسالين

106/09/17إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: خنيفرةابضغيغ 13 مزدوجأيت اسحاق19924Fزينب الصافي

المدرسة الجماعاتية 

مولي بوعزة

404/09/19إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرة 14 مزدوجسيدي لمين21494Mسارة جمكيل

204/09/18إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 15 مزدوجاكلموس11618Cسربي شيماء

603/09/13إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: خنيفرةاكلموس 34 مزدوجالبرج11748Uسعاد الراشدي
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المدرسة الجماعاتية 

مولي بوعزة

304/09/19إقليم: خنيفرةعوامإقليم: خنيفرة 24 مزدوجالحمام11833Lسعاد امعكوم

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةتيكمنت

قسو امحتين

123/01/17إقليم: خنيفرة 33 مزدوجاكلموس27530Yسعد ا قرمادة

102/09/20إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةبوتغديوت 17 مزدوجالقباب11656Uسعيد أورغ

602/09/20إقليم: خنيفرةابرقيإقليم: خنيفرةالنوراغ 7 مزدوجسيدي لمين11740Kسعيد بوط بوط

116/09/91إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةايت اسحاق 138 أقدمية 16 سنةسعيد دودو 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

1005/09/03إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: خنيفرةكهف النسور 46 مزدوجالبرج11748Uسعيدة وردي

323/01/17إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: خنيفرةبن خليل 17 مزدوجلهري19323Cسفيان منصوري

108/09/17إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةابضغيغ 13 إلتحاق بالزوجسكينة بناية 11668G سيدي يحيى أو

ساعد
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةمولي يعقوب

سيدي عمرو

602/09/14إقليم: خنيفرة 29 إلتحاق بالزوجسميرة عثماني 11723Sمزدوجسيدي عمار

702/09/20إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةتاركة 7 مزدوجواو مانة24471Yسهام اكجداد

104/09/18إقليم: خنيفرةكروشنإقليم: خنيفرةتاركة 21 مزدوجكروشن11682Xسواقي أيوب

802/09/16عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفإقليم: خنيفرةسيدي سعيد 21 إلتحاق بالزوجسوسن  خلدون 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

306/09/01إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةتاتشا 157 أقدمية 16 سنةسوهيلي عبد الحق 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

602/09/20إقليم: خنيفرةتادمرت نايت معيإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجاكلموس11710Cشافعي عبد الحليم

116/09/96إقليم: خنيفرةايت حجوإقليم: خنيفرةتيقليت 151 أقدمية 16 سنةشكاوي م 18479K)مزدوجمريرت )البلدية

603/09/13إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: خنيفرةتيفراتين 25 مزدوجأيت اسحاق19924Fشني ابراهيم

402/09/20إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: خنيفرةبوتغديوت 17 مزدوجأيت اسحاق11637Yصابرين أجاوو
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404/09/12إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةتاولي 77 مزدوجتيغسالين11616Aصباح أجدي

802/09/20إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةتاركة 7 سيدي يحيى أو 11668Gصباح امخلوف

ساعد
مزدوج

504/09/18إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةامرهان 15 مزدوجالقباب11653Rصفاء اغشي

المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

702/09/20إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرة 8 إلتحاق بالزوجصفاء جوهري 11743Nمزدوجالبرج

102/09/20إقليم: خنيفرةاسيغيدنإقليم: خنيفرةوادي الدهب 6 إلتحاق بالزوجصوفيا الجغرافي 11615Zمزدوجالقباب

802/09/10إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: خنيفرةسيدي سعيد 42 إلتحاق بالزوجصوفيا مخليص 11769S موحى أوحمو

الزياني
مزدوج

118/09/03عمالة: الميةالخنساءإقليم: خنيفرةالصابرا 81 إلتحاق بالزوجطرشيق سعاد 01889C)مزدوجالمية )البلدية

804/09/18إقليم: خنيفرةالهريإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 24 إلتحاق بالزوجعائشة اسماعيلي 11755Bمزدوجلهري

المدرسة الجماعاتية 

مولي بوعزة

1019/09/17إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرة 28 مزدوجاكلموس11619Dعائشة البلغيتي

323/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: خنيفرةاوراش 39 مزدوجتانوغة26883Vعائشة حنفي

319/09/17إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةتادمرت نايت معي 15 مزدوجأم الربيع11814Rعاشي سيدي م

108/09/17إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةابرقي 28 مزدوجسيدي لمين11620Eعبد الحق بوري

113/09/01إقليم: خنيفرةوادي المخازنإقليم: خنيفرةعوام 90 إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان البرجاوي 11609T)مزدوجمريرت )البلدية

102/09/14إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةتيفراتين 27 سيدي يحيى أو 11668Gعبد الرحمان شافيق

ساعد
مزدوج

608/09/17إقليم: خنيفرةالهريإقليم: خنيفرةابضغيغ 18 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم النافعي 11755Bمزدوجلهري

308/09/17إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 18 مزدوجاكلموس11618Cعبد الرحيم تمغيت

402/09/20إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: خنيفرةالنوراغ 7 مزدوجأيت اسحاق19924Fعبد السلم امنزوي
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116/09/96عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: خنيفرةالمام علي 28 نعمعبد القوي موسى 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان
مزدوج

701/01/10إقليم: خنيفرةالحمامإقليم: خنيفرةام الربيع 53 مزدوجالحمام11826Dعبدالعزيزمرضي

702/09/16إقليم: خنيفرةعوامإقليم: خنيفرةام الربيع 21 مزدوجالحمام11833Lعبدالوكيل اسادي

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةجنان ماس

زيات المصدق

202/09/14إقليم: خنيفرة 35 مزدوجسيدي لمين27529Xعبلى عو

316/09/94إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةاكلموس 132 أقدمية 16 سنةعداري م 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

411/09/17إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 25 مزدوجأيت اسحاق19924Fعدو اكرام

المدرسة الجماعاتية 

مولي بوعزة

204/09/12إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: خنيفرة 38 مزدوجبني زرنتل12054Bعزيز الهناني

104/09/19إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةاوراش 9 مزدوجواو مانة25447Jعزيز قايدي

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

102/09/20إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرة 7 مزدوجواو مانة11638Zعزيزة اعبدالرحيم

المدرسة الجماعاتية ايت 

عثمان

216/09/95إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرة 103 مزدوجمريرت )البلدية(11610Uعماري  م وابراهيم

116/09/94إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةبوكدجيك 165 أقدمية 16 سنةعمشي م 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

102/09/20إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجالقباب11648Kعنتري سعيد

105/09/11إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةالكورس 48 نعمعويقة عتيقة 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

216/09/99إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةالشريف الدريسي 86 نعمغالمي رجاء 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

113/09/02إقليم: خنيفرةتاحجاويتإقليم: خنيفرةايت مو 112 أقدمية 16 سنةغزالي مريم 25446H)مزدوجمريرت )البلدية

704/09/02إقليم: خريبكةمدرسة الفتحإقليم: خنيفرةاكلموس 66 مزدوجبوجنيبة )البلدية(12044Rفاطمة الحبشي

206/09/17إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةتيقليت 13 مزدوجاكلموس11618Cفاطمة الزهراء هدنموس
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102/09/14إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةابضغيغ 28 مزدوجأيت اسحاق11613Xفاطمة بالمين

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

202/09/20إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرة 17 مزدوجاكلموس11618Cفاطمة جاري

المدرسة الجماعاتية 

سوق الثنين

402/09/20إقليم: خنيفرةبوكدجيكإقليم: خنيفرة 7 مزدوجاكلمام ازكزا11753Zفاطمة خولن

108/09/17إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: خنيفرةتيقليت 18 مزدوجاكلموس11617Bفاطمة رشيدي

204/09/18إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 31 مزدوجسيدي لمين11620Eفاطمة عيان

404/09/19إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 14 إلتحاق بالزوجفايزة عمراوي 11733Cمزدوجسيدي لمين

102/09/20إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةاوراش 8 إلتحاق بالزوجفتيحة قدوري 11620Eمزدوجسيدي لمين

802/09/20إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةتسفولة 7 مزدوجاكلمام ازكزا11780Dفتيحة معيدي

206/09/00إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةتالحيانت 90 إلتحاق بالزوجةفرح عماد 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

316/09/94إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةماء العينين 136 أقدمية 16 سنةفضولي  عزيز 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

304/09/18إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرة 21 مزدوجسيدي لمين21494Mفضيل سهام

216/09/98إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةجنان ماس 157 أقدمية 16 سنةقجيع المصطفى 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

204/09/12إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةالمو 68 إلتحاق بالزوجقرقوري  مريم 11616Aمزدوجتيغسالين

513/09/01إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةكهف النسور 143 أقدمية 16 سنةقرقوري المولودي 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةتمكايدوت

تقرموت

504/09/19إقليم: خنيفرة 24 مزدوجتيغسالين11667Fكريم فوالي

623/01/17إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرةكروشن 28 مزدوجاكلموس11619Dكريمة دادسي

116/09/91إقليم: خنيفرةايت موإقليم: خنيفرةتانفنيت 133 مزدوجمريرت )البلدية(11611Vكمايحي فاطمة
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المدرسة الجماعاتية 

سيدي امبارك

604/09/19إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرة 14 مزدوجأم الربيع11809Kكنوبي حياة

716/10/02عمالة: مكناسالمصلىإقليم: خنيفرةموحى احموالزياني 120 أقدمية 16 سنةللة حفيظة موكيل 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةتيكمنت

بوشبل

102/09/14إقليم: خنيفرة 35 مزدوجالحمام11829Gلحسن مرادي

104/09/18إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرةبن خليل 15 مزدوجأحد بوحسوسن11783Gلحكيم جميلة

805/09/03عمالة: مكناستعاونية المسيرةإقليم: خنيفرةالنصر 98 إلتحاق بالزوجلشهاب ابتسام 04032Gمزدوجأيت ولل

104/09/12إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: خنيفرةعلل بن عبدا 24 مزدوجسانية بركيك08677Fلكرد سومية

202/09/20إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةالنوراغ 7 مزدوجأم الربيع11809Kلوبنا حضري

204/09/18إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةابضغيغ 31 مزدوجأيت اسحاق11613Xليلى أيت الطالب

201/01/12إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: خنيفرةالمو 37 زاوية الشيخ 07344Gمجدي حميد

)البلدية(
مزدوج

102/09/14عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: خنيفرةايت اسحاق 34 مزدوجمهاية03908Xمجيد سيدي ابراهيم

المدرسة الجماعاتسة 

اعروست

504/09/19إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرة 14 إلتحاق بالزوجةمحسن شريفي 11750Wمزدوجاكلمام ازكزا

202/09/14إقليم: خنيفرةالهريإقليم: خنيفرةاوشنين 19 إلتحاق بالزوجةم امرزوق 11755Bمزدوجلهري

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةسيدي عثمان

قسو امحتين

104/09/18إقليم: خنيفرة 28 مزدوجاكلموس27530Yم تباعي

404/09/19إقليم: خنيفرةاعباسينإقليم: خنيفرةايت خويا 11 مزدوجاكلموس11721Pم خلوي

116/09/91إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةاكلموس 128 أقدمية 16 سنةم عنتري 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

802/09/14إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةتيفراتين 21 مزدوجواو مانة25447Jم فرشاخ

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةاكلموس

عثمان

102/09/14إقليم: خنيفرة 24 مزدوجالحمام11837Rم لمطيب
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116/09/98إقليم: خنيفرةالشريف الدريسيإقليم: خنيفرةتاسكارت 149 أقدمية 16 سنةمحمي بوعزة 11590X)مزدوجخنيفرة )البلدية

104/09/19إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةاوراش 9 مزدوجواو مانة25447Jمرصاص خديجة

323/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: خنيفرةاوراش 39 مزدوجتانوغة26883Vمريم بوشبوك

116/09/92إقليم: خنيفرةعمر بن الخطابإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 197 أقدمية 16 سنةمزكوري م 11583P)مزدوجخنيفرة )البلدية

307/09/04إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةتيغسالين 60 مزدوجاكلمام ازكزا11750Wمزوار حميد

102/09/20إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجاكلمام ازكزا11780Dمزوار هشام

104/09/18إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةام الربيع 25 مزدوجأم الربيع11809Kمستحسن اسامة

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةامصور

عثمان

102/09/14إقليم: خنيفرة 43 مزدوجالحمام11837Rمصطفى  العراقي

516/09/94إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةكهف النسور 140 أقدمية 16 سنةمصطفى الفيللي 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

401/01/10إقليم: صفرومدرسة المختار السوسيإقليم: خنيفرةالحمام 38 إيموزار كندر 02273Vمصطفى وباسلم

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية ايت 

عثمان

116/09/98إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرة 139 أقدمية 12 سنةملود باحوسى 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

105/09/03إقليم: خنيفرةايت حجوإقليم: خنيفرةتانفنيت 53 إلتحاق بالزوجمليكة فائق 18479K)مزدوجمريرت )البلدية

904/09/19إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةبوتغديوت 14 مزدوجأم الربيع11809Kمنار هــــداوي

116/09/88إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةالصابرا 199 أقدمية 16 سنةمنزهي فاطمة 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

108/03/17إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: خنيفرةسيدي المخفي 36 مزدوجأيت اسحاق22660Eموحى ورحو

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةتاتشا

سيدي عمرو

203/09/13إقليم: خنيفرة 20 إلتحاق بالزوجمولودي لطيفة 11723Sمزدوجسيدي عمار

المدرسة الجماعاتية 

بوشبل

104/09/18إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرة 20 إلتحاق بالزوجمومو مينة 11608S)مزدوجمريرت )البلدية
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204/09/19إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةاعوينات 14 إلتحاق بالزوجمونة اقلمون 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةفلت

بوشبل

204/09/18إقليم: خنيفرة 21 مزدوجالحمام11829Gمينة خالص

318/09/03إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةايت عبي 141 أقدمية 16 سنةناجي فتح ا 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

602/09/20إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةتسفولة 7 مزدوجواو مانة24471Yنادية ابليفظ

304/09/18إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 21 مزدوجاكلموس11617Bنادية بن عزوز

105/09/11إقليم: خنيفرةالرزإقليم: خنيفرةموحى احموالزياني 33 نعمنادية دويب 25216H)مزدوجخنيفرة )البلدية

206/09/00إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرةتانفنيت 99 مزدوجمريرت )البلدية(26688Hنادية رشيدي

904/09/18إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 31 مزدوجأيت اسحاق11613Xناصري فدوى

104/09/12إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةالعرفان 37 مزدوجتيغسالين11616Aناصيري رشيد

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةسيدي بوعباد

سيدي عمرو

104/09/18إقليم: خنيفرة 22 إلتحاق بالزوجنصيط نوال 11723Sمزدوجسيدي عمار

802/09/20إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةتسفولة 17 مزدوجاكلمام ازكزا11780Dنعيمة شهبون

101/01/10إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةامصور 85 مزدوجمريرت )البلدية(11608Sنعيمة عياشي

504/09/19إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 14 مزدوجواو مانة24471Yنعيمة لعرج

504/09/12إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةامصور 22 إلتحاق بالزوجنعيمة مروان 11750Wمزدوجاكلمام ازكزا

916/09/03إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةسيدي المخفي 141 إلتحاق بالزوجنمير إكرام 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةايت خويا

سيدي عمرو

1002/09/14إقليم: خنيفرة 35 إلتحاق بالزوجنورة   حلو 11723Sمزدوجسيدي عمار

804/09/19إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةسغنانة 21 مزدوجاكلموس11618Cهاجر بودومة
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المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

102/09/14إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرة 30 إلتحاق بالزوجةهشام الزائي 11783Gمزدوجأحد بوحسوسن

302/09/16إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةوادي الدهب 14 مزدوجاكلموس11618Cوئام بوعلم

516/09/89إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةتيغسالين 90 إلتحاق بالزوجوالشاريج رابحة 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

114/09/01إقليم: خنيفرةالكورسإقليم: خنيفرةايت عبي 150 إلتحاق بالزوجوحيدة ماجدة 11592Z)مزدوجخنيفرة )البلدية

106/09/01إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةالرز 66 نعموعمي عزيز 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

204/09/19إقليم: خنيفرةتادمرت نايت معيإقليم: خنيفرةفلت 11 مزدوجاكلموس11710Cياسين جمالي

201/01/10إقليم: خنيفرةالشريف الدريسيإقليم: خنيفرةالمام علي 30 نعميشي  بناصر 11590X)مزدوجخنيفرة )البلدية

118/09/03إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةتامحررت 99 إلتحاق بالزوجةيوسف أفقار 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

سوق الثنين

104/09/19إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: خنيفرة 14 مزدوجأيت اسحاق11637Yيونس الدلئي

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانإقليم: خنيفرةاكلموس

وتنان
302/09/16 30 إلتحاق بالزوجةأكينان حميد 04845R)المازيغيةاكادير )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم المصلى الغربيةإقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداود 140 أقدمية 16 سنة عميد سعيدة 07313Y)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةسيبويهإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 169 أقدمية 16 سنةأحمد فارس 27517J)مزدوجابي الجعد )البلدية

302/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 7 مزدوجأولد عزوز12154Kأسية الحموتي

204/09/18إقليم: خريبكةم/م العين الكحلةإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 23 إلتحاق بالزوجأسية الغزلي 12106Hمزدوجبني يخلف

104/09/02إقليم: خريبكةمدرسة المرابطينإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 145 أقدمية 16 سنةأعبدي عادل 11991H)مزدوجخريبكة )البلدية

723/01/17إقليم: خريبكةم/م المساعدةإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 44 مزدوجبئر مزوي12118Wأمعلي خديجة

523/01/17إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: خريبكةم/م بوعلى 30 مزدوجسمكت07652Sأمين م
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602/09/20إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 7 مزدوجالفقراء12131Kإيمان اللوسي

405/09/08إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: خريبكةم/م بوعلى 15 إلتحاق بالزوجةاحبلى صلح 12034E)مزدوجابي الجعد )البلدية

516/09/97إقليم: خريبكةمدرسة السعديينإقليم: خريبكةم/م أولد عزوز 79 مزدوجحطان )البلدية(12046Tاحمد الطوري

723/01/17إقليم: خريبكةمدرسة القدسإقليم: خريبكةم/م السماعلة 34 إلتحاق بالزوجادالحوس ليلى 12017L)مزدوجخريبكة )البلدية

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةم/م الكناديز 125 إلتحاق بالزوجادبال سميرة 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة القاضي عبد إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل

الرحمان المنصوري

406/09/00إقليم: خريبكة 75 مزدوجابي الجعد )البلدية(24066Hاسموني عزيزة

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: خريبكةم/م الخيارات 70 إلتحاق بالزوجافوكال تعزة 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية

304/09/19إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م أقشوح 9 مزدوجلبراكسة12227Pالدريسي رابحة

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: خريبكةمدرسة المعتمد بن عباد 67 إلتحاق بالزوجالبستاني فوزية 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: خريبكةم/م الكرار

صالح
707/09/17 18 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cالبوسعيدي خالد

مدرسة الشهيد الهاشمي إقليم: خريبكةم/م دار الشهر

بن العربي

116/09/94إقليم: خريبكة 169 أقدمية 16 سنةالجهراني الحبيب 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

304/09/19إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: خريبكةم/م حمرين 19 مزدوجالرواشد12055Cالحبيب راشيدي

106/09/00إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 28 إلتحاق بالزوجالرقيبي فاطمة 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: خريبكةمدرسة الهمداني 26 إلتحاق بالزوجةالزاعف يوسف 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

704/09/18إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكةم/م الطبا 31 مزدوجلكفاف12125Dالسعيدي سهام

مدرسة القاضي عبد إقليم: خريبكةم/م الشكران

الرحمان المنصوري

716/09/96إقليم: خريبكة 117 مزدوجابي الجعد )البلدية(24066Hالسعيدي م

116/09/91إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل 181 أقدمية 16 سنةالشرقاوي عبد السلم 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية
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108/11/93إقليم: خريبكةسيبويهإقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسي 199 أقدمية 16 سنةالضاوي العربي 27517J)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 165 أقدمية 16 سنةالطويهر  عبد الله 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

104/09/19إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 14 مزدوجلبراكسة12227Pالعربي ناصر

104/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: خريبكةم/م الطبا 21 مزدوجأولد عزوز12159Rالعفاري كوثر

416/09/94إقليم: خريبكةمدرسة المتنبيإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 163 أقدمية 16 سنةالعكري م 12036G)مزدوجابي الجعد )البلدية

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة المصلىإقليم: خريبكةمدرسة السعديين 72 إلتحاق بالزوجالفرح نبيلة 12000T)مزدوجخريبكة )البلدية

521/09/83إقليم: خريبكةمدرسة الطرطوشيإقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسي 102 نعمالكبير صالحي 12035F)مزدوجابي الجعد )البلدية

223/01/17إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: خريبكةم/م بوعلى 45 مزدوجكطاية07633Wالكوراجي حاتم

مدرسة عبد العزيز إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

الفشتالي

121/09/83إقليم: خريبكة 132 مزدوجوادي زم )البلدية(12022Sالمصطفى لمدرساوي

523/01/17إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م المعادنة 35 مزدوجوادي زم )البلدية(12020Pالمكروم فاطمة الزهراء

316/09/99عمالة: سلمدرسة توبقالإقليم: خريبكةمدرسة النجاح 34 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(26180Fالناصري عبد الكريم

216/09/96إقليم: خريبكةمدرسة المتنبيإقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسي 163 أقدمية 16 سنةالنوحي م 12036G)مزدوجابي الجعد )البلدية

128/10/93إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م السماعلة 183 أقدمية 16 سنةالهائبة العربي 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

عمالة: الصخيرات ادريس الولإقليم: خريبكةم/م البيرات

 - تمارة
106/09/01 91 أقدمية 12 سنةامال بقاشة 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

102/09/14إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خريبكةم/م حمرين 31 مزدوجشكران12061Jام رضوان

616/09/96إقليم: خريبكةمدرسة السلمإقليم: خريبكةم/م البيرات 126 إلتحاق بالزوجامل علوي 12008B)مزدوجخريبكة )البلدية

702/09/14إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسيإقليم: خريبكةم/م تاشرافت 24 مزدوجبوخريص12086Lانفاوي غيثة
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708/09/17إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: خريبكةم/م حمرين 18 إلتحاق بالزوجانياكي كوثر 07554Kمزدوجتاكزيرت

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةمدرسة الطرطوشي 88 نعمايت ابا الصالح 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

عمالة: الصخيرات المسيبرةإقليم: خريبكةم/م العين الكحلة

 - تمارة
201/11/93 91 أقدمية 12 سنةايت كبور مليكة 01308W)مزدوجتمارة )البلدية

203/09/13إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: خريبكةم/م الشيخ علي 23 إلتحاق بالزوجبلحرمة سميرة 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

107/09/05إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةم/م المساعدة 67 مزدوجبوجنيبة )البلدية(12043Pبلعمان سهام

116/09/95إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: خريبكةم/م المعادنة 157 أقدمية 16 سنةبن الشريفي عمر 12026W)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

البرني

116/09/95إقليم: خريبكة 84 مزدوجوادي زم )البلدية(24368Lبنخرشاش سعاد

مدرسة عائشة أم إقليم: خريبكةم/م أولد عبدون

المؤمنين

116/09/88إقليم: خريبكة 195 أقدمية 16 سنةبوحنيك م 12011E)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة صلح الدين إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

اليوبي

106/09/01إقليم: خريبكة 92 مزدوجوادي زم )البلدية(27106Mبوشاقور الهام

105/09/11إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةمدرسة شوقي 28 مزدوجوادي زم )البلدية(12020Pبوشرة حجاوي

108/09/17إقليم: خريبكةمدرسة السعديينإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 19 إلتحاق بالزوجبوشرى أجغيغ 12046T)مزدوجحطان )البلدية

823/01/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 33 مزدوجدير القصيبة07534Nبوصي زينب

121/09/83إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: خريبكةمدرسة 20 غشت 158 أقدمية 16 سنةبوعبيدي الصديق 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

102/09/09إقليم: خريبكةمدرسة عقبة ابن نافعإقليم: خريبكةم/م المساعدة 51 إلتحاق بالزوجبوكروم حليمة 12015J)مزدوجخريبكة )البلدية

823/01/17إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكةم/م الطبا 35 مزدوجلكفاف12125Dجيهان تونسعدي

106/09/01إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةم/م أقشوح 73 مزدوجبني سمير12189Yحاضر عزيزة

204/09/18إقليم: خريبكةمدرسة السمارةإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 21 إلتحاق بالزوجحبيبة كنزاوز 12047U)مزدوجحطان )البلدية
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216/09/95إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م السبت 143 أقدمية 12 سنةحدودي احمد 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

113/09/01إقليم: خريبكةمدرسة ابن العميدإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 90 مزدوجوادي زم )البلدية(12028Yحرشي سميرة

102/09/15إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: خريبكةم/م البيرات 27 إلتحاق بالزوجةحسن حسو 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

البرني

106/09/01إقليم: خريبكة 84 أقدمية 12 سنةحسناء  بوزايدي 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: خريبكةمدرسة السعديين 26 إلتحاق بالزوجحسناء البوردو 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

804/09/18إقليم: خنيفرةامصورإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 31 مزدوجالحمام11836Pحسناء بورصاص

117/09/90إقليم: خريبكةمدرسة ابن الهيثمإقليم: خريبكةمدرسة المقاومة 148 أقدمية 16 سنةحضار نجاة 12016K)مزدوجخريبكة )البلدية

902/09/20إقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكيإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 9 إلتحاق بالزوجحفصة فوزي 12040L)مزدوجبوجنيبة )البلدية

117/09/90إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م المراهنة 167 أقدمية 16 سنةحفيظة الصدقي 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

202/09/15إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م بوعلى 22 مزدوجعين قيشر12075Zحليمة العماري

م/م اولد فنان الغربية إقليم: خريبكةم/م بير مزوي

الجماعاتية

108/09/17إقليم: خريبكة 23 مزدوجأولد فنان26610Yحنان اخزيز

104/09/02إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 61 إلتحاق بالزوجحنان المنصوري 12142Xمزدوجأولد عبدون

104/09/19إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: خريبكةم/م المعادنة 14 مزدوجبئر مزوي12114Sحياة وراق

مدرسة الشهيد الهاشمي إقليم: خريبكةم/م دار الشهر

بن العربي

116/09/94إقليم: خريبكة 157 أقدمية 16 سنةخاطب م 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cخالد دومي

101/01/10إقليم: خريبكةمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: خريبكةم/م بلخير 47 إلتحاق بالزوجخديجة أدردور 12048Vمزدوجبولنوار

302/09/20إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجبني زرنتل19269Uخديجة الضاوي
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102/09/15إقليم: خريبكةمدرسة المقاومةإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 28 إلتحاق بالزوجخديجة الناصري 11994L)مزدوجخريبكة )البلدية

402/09/14إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 21 مزدوجلكفاف12125Dخديجة الهامين

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: خريبكةم/م الكناديز 38 إلتحاق بالزوجخديجة غبور 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

502/09/20إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجلبراكسة12227Pخديجة لحبابي

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: خريبكةمدرسة المتنبي

أصيل
116/09/93 110 أقدمية 12 سنةخلوطي الزهرة 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

904/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: خريبكة 21 مزدوجأولد عزوز12159Rدعاء لكنافدي

104/09/19إقليم: خريبكةم/م بير الطينإقليم: خريبكةم/م الدشر 9 مزدوجبوخريص12085Kدنيا حداد

316/10/02إقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسيإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 53 مزدوجلكفاف12053Aرابحة سبيل

604/09/19إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 10 مزدوجوادي زم )البلدية(12025Vرجاء أيت عبو

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: خريبكة

صالح
304/09/19 21 مزدوجأولد زمام07476Aرشيد مدراني

116/09/91إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةمدرسة زيري بن عطية 118 أقدمية 16 سنةرشيدة  مومادي 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

506/09/01إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 47 إلتحاق بالزوجزريوح يفة 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة خديجة بنت إقليم: خريبكةم/م بير مزوي

خويلد

216/09/92إقليم: خريبكة 147 إلتحاق بالزوجزيرك رشيدة 11995M)مزدوجخريبكة )البلدية

804/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م الكناديز 14 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cزينب رخامي

204/09/19إقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكيإقليم: خريبكةم/م الكناديز 15 إلتحاق بالزوجسارة مجاهد 12040L)مزدوجبوجنيبة )البلدية

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 8 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uسامية العلمي

223/01/17إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةمدرسة النجاح 14 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cسرحاني خديجة
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117/09/90إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 187 أقدمية 16 سنةسعيد حدفاوي 12100Bمزدوجبني يخلف

105/09/03إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: خريبكةم/م بوعلى 62 إلتحاق بالزوجةسعيد منير 12095Wمزدوجأولد كواوش

704/09/19إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 14 إلتحاق بالزوجسعيدة حافظي 12095Wمزدوجأولد كواوش

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: خريبكةم/م الفقراء

صالح
707/09/04 13 مزدوجأحد بوموسى07432Cسفولي م

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم

العتاوي

102/09/16إقليم: خريبكة 37 إلتحاق بالزوجسكينة الفتير 24059A)مزدوجخريبكة )البلدية

502/09/20إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجلبراكسة12227Pسكينة اوحماني

923/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 39 مزدوجأولد سعيد الواد07668Jسلوى الخيراوي

104/09/19إقليم: خريبكةم/م أولد عيسىإقليم: خريبكةمدرسة 20 غشت 10 مزدوجاولد عيسى12230Tسمية المسعودي

104/09/18إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 15 مزدوجأيت عمار12165Xسمية زروال

307/09/04إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكي 26 إلتحاق بالزوجسميحة مبتسم 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

423/01/17إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكةم/م الكناديز 34 مزدوجلكفاف12125Dسناء القسومي

202/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 7 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cسهام اشقر

702/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 7 مزدوجأولد عزوز12154Kشعطيط كوثر

مدرسة القاضي عبد إقليم: خريبكةم/م الشكران

الرحمان المنصوري

116/09/96إقليم: خريبكة 103 مزدوجابي الجعد )البلدية(24066Hشملل ربيع

1004/09/18إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 21 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uشيماء طاهوري

م/م اولد فنان الغربية إقليم: خريبكةم/م المعادنة

الجماعاتية

204/09/19إقليم: خريبكة 24 مزدوجأولد فنان26610Yصالح احديدو

504/09/19إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 14 مزدوجلبراكسة12227Pصباح الزايدي
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116/09/97إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاري 114 أقدمية 16 سنةصفي رشيدة 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

205/09/03إقليم: خريبكةمدرسة المقاومةإقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسي 26 إلتحاق بالزوجصفية الخزاعي 11994L)مزدوجخريبكة )البلدية

604/09/18إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 21 مزدوجبئر مزوي12114Sطه يزيري

216/09/98إقليم: خريبكةمدرسة السعديينإقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسم 103 مزدوجحطان )البلدية(12046Tعاطين عبد القادر

مدرسة عبد العزيز إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

الفشتالي

306/09/01إقليم: خريبكة 88 أقدمية 12 سنةعباسي زهور 12022S)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 169 أقدمية 16 سنةعبد الله برحيل 12205Rمزدوجلمعادنة

101/01/17إقليم: خريبكةم/م اولد رحوإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 17 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم شبة 12186Vمزدوجأولد بوغادي

304/09/02إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 73 مزدوجمفاسيس12135Pعبد الرزاق طهوري

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 30 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز قبال 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

402/09/15إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: خريبكةم/م البيرات 27 إلتحاق بالزوجةعبد الكريم اقديم 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة زيري بن عطيةإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 157 أقدمية 16 سنةعبد الهادي دنجيري 12151Gمزدوجأولد عبدون

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: خريبكةم/م دار الشهر

صالح
202/09/20 17 مزدوجأحد بوموسى07363Cعبد دادة سمية

116/09/94إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: خريبكةم/م بوعلى 54 مزدوجأولد كواوش12095Wعبدالحق أكريت

216/09/95إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: خريبكةم/م الكرار 163 أقدمية 16 سنةعبدالرزاق اجبري 12034E)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة المام الغزاليإقليم: خريبكةم/م الشيخ علي 173 أقدمية 16 سنةعتيقة رقيب 12006Z)مزدوجخريبكة )البلدية

123/01/17إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةم/م السبت 27 مزدوجبني سمير12189Yعزيز راملي

101/01/12إقليم: خريبكةم/م بير الطينإقليم: خريبكةم/م تاشرافت 14 إلتحاق بالزوجعزيزة فارسي 12085Kمزدوجبوخريص
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605/09/07إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةمدرسة الفتح 11 إلتحاق بالزوجعزيزة مومني 12103Eمزدوجبني يخلف

مدرسة عبد العزيز إقليم: خريبكةمدرسة النجاح

الفشتالي

121/09/93إقليم: خريبكة 98 مزدوجوادي زم )البلدية(12022Sعسال م

مدرسة أسماء بنت أبي إقليم: خريبكةم/م أولد امبارك

بكر

321/09/83إقليم: خريبكة 247 أقدمية 16 سنةعفراني الحسين 12023T)مزدوجوادي زم )البلدية

206/09/00إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 120 إلتحاق بالزوجعلو إلهام 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة صلح الدين إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

اليوبي

106/09/01إقليم: خريبكة 98 أقدمية 12 سنةعلواني حنان 27106M)مزدوجوادي زم )البلدية

201/01/10إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 52 مزدوجوادي زم )البلدية(12020Pغزوني صليحة

404/09/18إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: خريبكةم/م بوعلى 21 مزدوجتشرافت12068Sفاطمة الزهراء الفلحي

102/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 7 مزدوجأولد عزوز12154Kفاطمة الزهراء بانة

604/09/18إقليم: بني مللايت عميرإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء طرشي 27558Dمزدوجفم اودي

مركزية اولد سعيد  بن إقليم: خريبكةم/م بني سمير

علي سيد لغريب

404/09/12إقليم: سطات 61 مزدوجسيدي م بن رحال14559Zفاطمة الزهراء عبوبي

104/09/19إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 16 إلتحاق بالزوجفاطمة الغزلى 12182Rمزدوجأولد بوغادي

602/09/14إقليم: خريبكةمدرسة التقدمإقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكي 31 إلتحاق بالزوجفاطمة شملل 11997P)مزدوجخريبكة )البلدية

119/09/91إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 106 أقدمية 12 سنةفاطمة صابيري 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

126/09/91إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 128 أقدمية 12 سنةفاطمة لعموري 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

104/09/19إقليم: خريبكةم/م الكناديزإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 9 مزدوجلكناديز12172Eفاطمة مبارك

102/09/20إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 8 إلتحاق بالزوجفطومة سخاوي 12149Eمزدوجأولد عبدون

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 7 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cفوزية الهائبة
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م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: خريبكة

صالح
804/09/19 18 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cفيروز الفضالي

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 35 إلتحاق بالزوجقديري       الهام 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة الشهيد الهاشمي إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسي

بن العربي

116/09/95إقليم: خريبكة 157 أقدمية 16 سنةقنطاس المولودي 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/99إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م المعادنة 141 أقدمية 16 سنةكامل صالح 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

123/01/17إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 36 إلتحاق بالزوجكداري بسمة 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 38 مزدوجوادي زم )البلدية(18521Fكمال اوكليش

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: خريبكةمدرسة الهمداني 18 إلتحاق بالزوجلبنى التركاوي 12048Vمزدوجبولنوار

عمالة: إنزكان ايت م.أمهايشإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس

ملول
801/01/17 22 إلتحاق بالزوجلبنى المشتهق 22704Cمزدوجتمسية

604/09/18إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: خريبكةم/م الطبا 21 مزدوجبئر مزوي12114Sلزعر ايمان

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكيإقليم: خريبكةم/م الكناديز 7 إلتحاق بالزوجلمياء لعريوي 12040L)مزدوجبوجنيبة )البلدية

804/09/18إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: خريبكةم/م الطبا 21 مزدوجبئر مزوي12114Sلودي هند

423/01/17إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 42 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uمباركي كلثوم

304/09/19إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 14 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uمجدولي غزلن

مدرسة صلح الدين إقليم: خريبكةمدرسة النجاح

اليوبي

116/09/99إقليم: خريبكة 80 مزدوجوادي زم )البلدية(27106Mمحراث سعيد

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسام

البرني

216/09/99إقليم: خريبكة 64 مزدوجوادي زم )البلدية(24368Lم احريرة

707/09/17إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 28 مزدوجلكفاف12125Dم القانتي

102/09/20إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجلمعادنة12205Rم المكاوي
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404/09/18إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 21 مزدوجالفقراء12129Hم الواحدي

802/09/14إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 31 مزدوجتشرافت12072Wم بلخير

إقليم: الفقيه بن لعدادشةإقليم: خريبكةم/م المعادنة

صالح
102/09/20 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vم بوطويل

304/09/18إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 21 مزدوجأيت عمار12165Xم بوعميرة

مدرسة القاضي عبد 

الرحمان المنصوري

706/09/01إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكة 6 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08091Uم زناوي

202/10/02إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: خريبكةم/م الكرار 21 إلتحاق بالزوجةم شملل 12095Wمزدوجأولد كواوش

116/09/91إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م أقشوح 183 أقدمية 16 سنةمداد بوزيد 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

307/09/05إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: خريبكةم/م اسريرو 123 أقدمية 16 سنةمداوي سهام 12034E)مزدوجابي الجعد )البلدية

502/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 7 مزدوجأولد عزوز12154Kمريم غزاوي

116/09/95إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةم/م المعادنة 157 أقدمية 16 سنةمصطفى السياسي 12189Yمزدوجبني سمير

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

109/12/16إقليم: خريبكةمدرسة القدسإقليم: خريبكة 21 إلتحاق بالزوجمكنون هدى 12017L)مزدوجخريبكة )البلدية

402/09/20إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجشكران12061Jمنير عضومي

116/09/97إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةمدرسة 20 غشت 24 مزدوجوادي زم )البلدية(12025Vمهبي حفيظة

316/09/89إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: خريبكةم/م  بني يخلف 75 إلتحاق بالزوجمينة لطفي 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيدة حادة 

العتاوي

عمالة: الصخيرات ابن زيدونإقليم: خريبكة

 - تمارة
717/09/90 124 أقدمية 12 سنةناجح عائشة 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

216/09/99إقليم: خريبكةمدرسة ابن الهيثمإقليم: خريبكةم/م  بني يخلف 125 إلتحاق بالزوجناجيبي نادية 12016K)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/99إقليم: خريبكةمدرسة الجاحظإقليم: خريبكةمدرسة السعديين 26 إلتحاق بالزوجناد ية   البقال 12012F)مزدوجخريبكة )البلدية
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جماعة التعيين

316/09/97إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 124 إلتحاق بالزوجنادية  هلل 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/97إقليم: خريبكةمدرسة التقدمإقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكي 26 إلتحاق بالزوجنادية البزاري 11997P)مزدوجخريبكة )البلدية

123/01/17إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م أقشوح 27 إلتحاق بالزوجنادية قنان 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةمدرسة ابن العميد

البرني

106/09/01إقليم: خريبكة 40 مزدوجوادي زم )البلدية(24368Lنادية هللي

216/09/99إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: خريبكةمدرسة المعتمد بن عباد 78 إلتحاق بالزوجنبيلة    جميل 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

808/09/17إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسيإقليم: خريبكةم/م تاشرافت 28 مزدوجبوخريص12086Lنحيلة زبيدة

202/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 7 مزدوجأولد عزوز12154Kنزهة الطوري

120/02/17إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 20 مزدوجمفاسيس12135Pنصر الدين مكيمل

205/09/08إقليم: خريبكةمدرسة الفرجإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 23 إلتحاق بالزوجنعيمة الصولي 24660D)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: خريبكةم/م بير مزوي

العتاوي

102/09/15إقليم: خريبكة 37 إلتحاق بالزوجنواس صفاء 24059A)مزدوجخريبكة )البلدية

102/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجأولد عزوز12154Kنور الدين صدوق

مدرسة الشهيدة عائشة 

البرني

116/09/92عمالة: الميةالقدسإقليم: خريبكة 114 أقدمية 12 سنةنور الهدى زيزعان 01892F)مزدوجالمية )البلدية

816/09/95إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 79 مزدوجبني يخلف12100Bنورالدين مدني

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة عقبة ابن نافعإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 23 إلتحاق بالزوجنورة الكدري 12015J)مزدوجخريبكة )البلدية

504/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 11 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cنورة عباد

116/09/95إقليم: خريبكةمدرسة جابر ابن حيانإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 123 أقدمية 16 سنةنيتنبارك عائشة 27250U)مزدوجخريبكة )البلدية

302/09/20إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 8 إلتحاق بالزوجهاجر شعير 12103Eمزدوجبني يخلف
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204/09/18إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 16 إلتحاق بالزوجهاجر مومن 12149Eمزدوجأولد عبدون

604/09/18إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 31 مزدوجقصبة  الطرش12197Gهاجر ياقمي

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 129 أقدمية 16 سنةهايبي نبيلة 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

723/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 42 مزدوجأولد سعيد الواد07668Jهجر عيشوني

623/01/17إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 20 مزدوجمفاسيس12135Pهشام الحموتي

102/09/10إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م السبت 31 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uهشام وديع

703/09/13إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م الكناديز 41 مزدوجأولد عزوز12161Tوجيط سهام

404/09/19إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: خريبكةم/م الكناديز 14 مزدوجبئر مزوي12114Sوصال صفوان

123/01/17إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 36 إلتحاق بالزوجوفاء سجيد 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

205/09/11إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 22 إلتحاق بالزوجةياسين لكطية 12149Eمزدوجأولد عبدون

723/01/17إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: خريبكةم/م بوعلى 30 مزدوجسمكت07652Sياسين واسع الدين

202/09/20إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجلمعادنة12205Rيونس درابني

101/01/17إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: خريبكةمدرسة المام الغزالي 30 المازيغيةبويز كارن )البلدية(27133Sعلي شكرات

612



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

06

مجموعة مدارس 

تفرانت

102/09/20إقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزيةإقليم: بنسليمان 7 مزدوجالردادنة أولد مالك07784K  عبدالعزيز الزوايري

107/09/04إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 65 إلتحاق بالزوج نعيمة ايت حمو 25359Nمزدوجعين تيزغة

م/م اولد عيسى 

المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمان 18 مزدوجاولد يحيى لوطا07739Lإدريس عماروش

م/م عين الشكيكة 

المركزية

م/ م  القائد حمودة إقليم: بنسليمان

مركزية اولد بورويس

104/09/18إقليم: بنسليمان 16 إلتحاق بالزوجإلهام زيدان 07736Hمزدوجفضالت

إقليم: سيدي مدرسة المام مالكإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة

سليمان
202/09/16 15 إلتحاق بالزوجابتسام العسري 10865J سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
مزدوج

102/09/20عمالة: الميةالطبريإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 8 إلتحاق بالزوجابن داوود ندى 01887A)مزدوجالمية )البلدية

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزيةإقليم: بنسليمان 24 مزدوجاولد علي الطوالع07782Hاحسان مرتاح

م/م سيدي موسى 

المركزية

902/09/20إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمان 7 مزدوجفضالت07731Cاحلم ساعد

م/م اولد بن اسماعيل 

المركزية

404/09/19إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمان 24 مزدوجفضالت07731Cاسمهان البكري

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

102/09/20عمالة: الميةم عابد الجابريإقليم: بنسليمان 17 مزدوجبني يخلف27549Uالبحري مريم

مجموعة مدارس 

تفرانت

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمان

طفيل المركزية

1002/09/20إقليم: بنسليمان 7 مزدوجسيدي بطاش07820Zالتاقي نعيمة

م/م اولد الشاوي 

المركزية

202/09/16إقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنونإقليم: بنسليمان 27 إلتحاق بالزوجالحدومي غزلن 07723U)مزدوجبوزنيقة )البلدية

716/09/98إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 21 مزدوجالعوامرة05747Wالحسين النظام

802/09/20إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 17 مزدوجفضالت07731Cالرامي بشرى

م/م سيدي موسى 

المركزية

م/م اولد الشاوي إقليم: بنسليمان

المركزية

604/09/19إقليم: بنسليمان 14 مزدوجمليلة07773Yالطرفاوي هاجر

116/09/96إقليم: بنسليمانمدرسة النجمةإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 149 أقدمية 16 سنةالمصطفى بنرزقو 26923N)مزدوجبنسليمان )البلدية
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المدرسة البتدائية الحي إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية

الحسني

1004/09/19إقليم: برشيد 11 إلتحاق بالزوجالولدي سارة 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

506/09/17عمالة: الميةام الراياتإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 13 سيدي موسى 07840Wانس الدرداري

المجدوب
مزدوج

م/م سيدي موسى 

المركزية

102/09/20عمالة: الميةالرازيإقليم: بنسليمان 7 مزدوجالشللت21255Cايمان أبو الصغرى

204/09/19إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 13 إلتحاق بالزوجبلحسن مليكة 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات عيدالوهاب بنمنصورإقليم: بنسليمان

 - تمارة
203/09/13 31 مزدوجسيدي يحيى زعير26748Yبن الشرقي  عائشة

204/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 21 إلتحاق بالزوجةبنطالبة مراد 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

م/م  بئر المكي  

المركزية

802/09/20عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: بنسليمان 17 مزدوجبني يخلف01745Wبوشعيب رحمان

602/09/20إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 17 مزدوجزيايدة07800Cبوكريشة ليلى

مجموعة مدارس 

تفرانت

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمان

طفيل المركزية

504/09/19إقليم: بنسليمان 14 مزدوجسيدي بطاش07820Zجمعة الشردافي

106/09/00عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 117 مزدوجبني يخلف27099Eجميلة العيني

المدرسة البتدائية إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابي

يوسف بن تاشفين

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
104/09/12 34 ابن امسيك 01817Zحسناء سمان

)المقاطعة(
مزدوج

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمان 21 مزدوجاولد يحيى لوطا07739Lحسناء فيجر

120/02/17إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزية 28 إلتحاق بالزوجحكيمة أقبلي 25359Nمزدوجعين تيزغة

202/09/20إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية 9 إلتحاق بالزوجحليمة السعودي 07810Nمزدوجعين تيزغة

م/م سيدي اخديم 

المركزية

106/09/00إقليم: بنسليمانمدرسة الملإقليم: بنسليمان 31 إلتحاق بالزوجحنان حسيني 19576C)مزدوجبوزنيقة )البلدية

402/09/14عمالة: الميةعين تكيإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 28 مزدوجبني يخلف07829Jخالد رفقي

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

104/09/18إقليم: النواصرم. ابو القاسم الزيانيإقليم: بنسليمان 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26701Xخديجة حريزي
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م/م القائد المكي 

المركزية

م/م ثلثاء الزيايدة إقليم: بنسليمان

المركزية

604/09/18إقليم: بنسليمان 21 مزدوجزيايدة07791Tخديجة زرايدي

118/02/08إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمانم/م الرازي المركزية 28 نعمخريبش م 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

104/09/18عمالة: الميةالحجبةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 21 مزدوجبني يخلف07831Lخلود نعيم

م/م سيدي اخديم إقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية

المركزية

316/09/99إقليم: بنسليمان 133 أقدمية 16 سنةرجاء الطاوري 07816Vمزدوجالشراط

م/م ثلثاء الزيايدة 

المركزية

413/02/17إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةإقليم: بنسليمان 27 إلتحاق بالزوجرجاء كدالي 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/91عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 159 أقدمية 16 سنةزهراء حمريش 27100Fمزدوجبني يخلف

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

103/09/13عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: بنسليمان 23 إلتحاق بالزوجزهيرة وشير 01176C)مزدوجتابريكت )المقاطعة

م/م القائد المكي 

المركزية

113/02/17إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: بنسليمان 38 مزدوجتيط مليل )البلدية(01710Hزينة عمري

804/09/18إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 21 إلتحاق بالزوجسارة امسعدي 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

مدرسة الميرة لل إقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزية

حسناء

204/09/12إقليم: بنسليمان 35 إلتحاق بالزوجسارة هشامي 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية

306/09/17إقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنونإقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزية 28 إلتحاق بالزوجسكتاني نادية 07723U)مزدوجبوزنيقة )البلدية

م/م سيدي موسى 

المركزية

202/09/20إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمان 7 مزدوجفضالت07731Cسكينة الحراق

م/م سيدي احمد 

المجدوب المركزية

م/م اولد الشاوي إقليم: بنسليمان

المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمان 15 مزدوجمليلة07773Yسلمى ناصح

113/02/17إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزية 28 إلتحاق بالزوجسلوى أبو القمح 27193G)مزدوجبنسليمان )البلدية

604/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية 22 إلتحاق بالزوجسميرة بن الشواف 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

213/02/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمان 35 مزدوجمليلة07767Sسناء تجان

م/ م  القائد حمودة 

مركزية اولد بورويس

204/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةإقليم: بنسليمان 21 إلتحاق بالزوجسناء سراجي 07717M)مزدوجبنسليمان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

504/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: بنسليمانم/م المجد المركزية 19 إلتحاق بالزوجسهام الحرشاني 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

م/م سيدي احمد 

المجدوب المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: بنسليمان 22 إلتحاق بالزوجسهام الخديم 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

504/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 17 إلتحاق بالزوجسومية أغوتان 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

113/02/17إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزية 33 نعمصمعي نسرين 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

مدرسة الميرة لل إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبل

حسناء

117/09/90إقليم: بنسليمان 42 نعمطالباوي يمينة 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية

مجموعة مدارس 

تفرانت

عمالة مقاطعات عقبة بن نافعإقليم: بنسليمان

عين السبع الحي 
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجطاهيري أميمة 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

504/09/18إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 21 مزدوجاولد يحيى لوطا07739Lعائشة التايك

م/م سيدي موسى 

المركزية

116/09/93إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: بنسليمان 133 أقدمية 16 سنةعبد الحق بلكارة 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م اولد عيسى 

المركزية

م/م اولد الشاوي إقليم: بنسليمان

المركزية

402/09/15إقليم: بنسليمان 31 مزدوجمليلة07773Yعبد الحميد البعوي

م/م اولد الشاوي 

المركزية

116/09/96إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمان 157 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم ريشة 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات عيدالوهاب بنمنصورإقليم: بنسليمان

 - تمارة
203/09/13 26 مزدوجسيدي يحيى زعير26748Yعبد السلم لهبوبي

116/09/98إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 133 أقدمية 16 سنةعبد ا الحريز 07818Xمزدوجالشراط

217/09/01إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: بنسليمانمدرسة المسيرة 44 مزدوجلحساسنة14239Bعبدالرحيم أرقم

مدرسة الميرة لل 

حسناء

101/01/12إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمان 24 نعمعثمان حمني 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

107/09/05إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: بنسليمانمدرسة الجولن 34 نعمعزيزة  الخرمودي 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

106/09/00عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 115 أقدمية 12 سنةعزيزة بركلب 27100Fمزدوجبني يخلف

204/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 22 إلتحاق بالزوجعفاف الزراعي 07717M)مزدوجبنسليمان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

206/09/01إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية 114 إلتحاق بالزوجعفاف فاهيم 25359Nمزدوجعين تيزغة

م/م اولد عيسى 

المركزية

م/م سيدي احمد إقليم: بنسليمان

المجدوب المركزية

1004/09/18إقليم: بنسليمان 15 مزدوجموالين الواد07752Aعمار يونس

م/م سيدي موسى 

المركزية

204/09/19عمالة: الميةأنس بن مالكإقليم: بنسليمان 24 مزدوجبني يخلف27559Eعوة أسية

117/09/90عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 163 أقدمية 16 سنةعيد الرحيم المومني 27100Fمزدوجبني يخلف

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمان 21 مزدوجاولد يحيى لوطا07739Lغزلن الخاتي

104/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 18 إلتحاق بالزوجغزلن شهبون 27193G)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

م/م اولد عيسى إقليم: بنسليمان

المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمان 21 مزدوجمليلة07769Uفاطمة أشن

102/09/15إقليم: بنسليمانم/م الرازي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م المجد المركزية 36 إلتحاق بالزوجفاطمة ابنلجيد 07715K)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م  بئر المكي  

المركزية

104/09/19إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمان 14 مزدوجمليلة07774Zفاطمة الزهراء الحلحالي

م/م سيدي احمد 

المجدوب المركزية

م/ م  القائد حمودة إقليم: بنسليمان

مركزية اولد بورويس

204/09/19إقليم: بنسليمان 16 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء جلت 07736Hمزدوجفضالت

116/09/97عمالة: الميةاولد حميمون 2إقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 45 مزدوجالمية )البلدية(24456Gفاطمة الزهراء ركراكي

م/م سيدي اخديم إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية

المركزية

704/09/18إقليم: بنسليمان 19 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء غزال 07816Vمزدوجالشراط

م/م سيدي احمد إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

المجدوب المركزية

902/09/20إقليم: بنسليمان 17 مزدوجموالين الواد07752Aفتيحة الكرعة

116/09/89عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 179 أقدمية 16 سنةفتيحة رشيق 27100Fمزدوجبني يخلف

م/م سيدي احمد 

المجدوب المركزية

404/09/19إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمان 14 مزدوجفضالت07731Cفدوى الخمسي

107/09/04إقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزيةإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 53 نعمكلثوم لشكر 07802Eمزدوجزيايدة

م/م سهب العسل 

المركزية

102/09/16إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: بنسليمان 35 إلتحاق بالزوجلطيفة المونسي 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفجرإقليم: بنسليمانمدرسة الرياض

سيدي البرنوصي
116/09/97 53 إلتحاق بالزوجلطيفة لحويري 25377H سيدي مومن

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/89عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 211 أقدمية 16 سنةلكبيرة مغراوي 27100Fمزدوجبني يخلف

م/ م  القائد حمودة 

مركزية اولد بورويس

305/09/03إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: بنسليمان 66 مزدوجالمنصورية )البلدية(07825Eليلى  سمللي

116/09/93إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 191 أقدمية 16 سنةمارية  حمامة 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م  بئر المكي  

المركزية

416/09/94إقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكيإقليم: بنسليمان 69 مزدوجبوجنيبة )البلدية(12040Lمتقي علي

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزية

طفيل المركزية

116/09/96إقليم: بنسليمان 37 مزدوجسيدي بطاش07820Zم سلل

م/م عين بوشني إقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية

المركزية

106/09/17إقليم: بنسليمان 35 مزدوجاحلف07764Nم شديل

م/م اولد عيسى إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمان 18 مزدوجمليلة07769Uم عرعاري

م/م اولد عيسى إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية

المركزية

206/09/17إقليم: بنسليمان 25 مزدوجمليلة07769Uم لطفي

مجموعة مدارس شجرة 

العزوزي

م/م سهب العسل إقليم: بنسليمان

المركزية

216/09/94إقليم: بنسليمان 47 مزدوجزيايدة07725Wم متقي

102/09/20إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 7 مزدوجمليلة07774Zمعاد الدبدوبي

106/09/01إقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 128 إلتحاق بالزوجمليكة اليوسفي 07807Kمزدوجعين تيزغة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

طفيل المركزية

1002/09/20إقليم: بنسليمان 17 مزدوجسيدي بطاش07820Zمنير عسولي

302/09/20إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 7 مزدوجمليلة07774Zموجيد فؤاد

104/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربي 66 نعممولي خديجة 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م عين بوشني 

المركزية

502/09/20إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمان 7 إلتحاق بالزوجمونية الغزلني 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

مدرسة الميرة لل إقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنون

حسناء

105/09/03إقليم: بنسليمان 107 إلتحاق بالزوجنادية الحطاب البراهيمي 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م اولد الشاوي 

المركزية

106/09/00إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمان 169 أقدمية 16 سنةنادية هشام 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

404/09/12إقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزيةإقليم: بنسليمان 28 مزدوجزيايدة07797Zناهد الخودي

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

302/09/20عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: بنسليمان 7 إلتحاق بالزوجنبيلة الخيري 24455Fمزدوجبني يخلف

م/م عين بوشني 

المركزية

مدرسة إبن بطوطة إقليم: بنسليمان

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
221/02/17 42 مزدوجالفداء )المقاطعة(01517Yنعيمة الربيع

106/09/01عمالة: الميةادريس لحريزيإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 114 إلتحاق بالزوجنعيمة بيك 26616Eمزدوجبني يخلف

116/09/96إقليم: بنسليمانم/م الرازي المركزيةإقليم: بنسليمانمدرسة الفارابي 80 نعمنورالدين بلكورش 07715K)مزدوجبنسليمان )البلدية

916/09/95إقليم: الجديدةم/م أحمد السرغينيإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 53 إلتحاق بالزوجةهشام مجيد 08223Mمزدوجمولي عبد ا

603/09/13عمالة: الميةللعائشةإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 28 مزدوجبني يخلف25731Tهيثم الدرداري

م/م عين الشكيكة إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية

المركزية

904/09/18إقليم: بنسليمان 31 مزدوجزيايدة07795Xوئام أزواق

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

طفيل المركزية

102/09/20إقليم: بنسليمان 7 مزدوجسيدي بطاش07820Zيوسف العادلي

م/م اولد مومن 

المركزية

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزيةإقليم: بنسليمان 15 مزدوجاولد علي الطوالع07782Hيوسف العسولي

306/09/01إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية 58 مزدوجعين تيزغة07810Nيوسف مريوش

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

جوهرة الدروة

1006/09/17إقليم: برشيد 29 مزدوجالدروة )البلدية(26767U بوشعيب رفيق

206/09/17إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 38 مزدوجسيدي المكي14250N وئام جمال

106/09/17إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 25 مزدوجبوسكورة )البلدية(24170Wأبجي يحيى

116/09/98إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: برشيدمركزية شرقاوة 54 إلتحاق بالزوجةأعدي موحا 14316Kمزدوججاقمة

704/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 21 مزدوجقصبة بن مشيش14310Dإكرام حاسن
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 22 مزدوجاولد زيان14307Aإلهام عبدالباقي

206/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 28 مزدوجلحساسنة14243Fآمال بلدي

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الخليف

الدروة النواصر

206/09/17إقليم: برشيد 25 مزدوجالدروة )البلدية(14060Gأميمة بنمحجوب

304/09/02إقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد امإقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2 54 مزدوججاقمة23161Zأمين  أبا صالح

المدرسة الجماعاتية إقليم: برشيدفرعية بام

وادي المخازن

604/09/19إقليم: برشيد 11 مزدوجاولد زيان27514Fأمين قريديد

316/09/98إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: برشيدمركزية بوطرة 89 مزدوجسيدي المكي14250Nأناس هيات

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية سيدي المكي

الحسني

112/09/02إقليم: برشيد 56 إلتحاق بالزوجأيت الطالب فريدة 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

المتنبي

206/09/17إقليم: برشيد 35 مزدوجالدروة )البلدية(14309Cابتسام ملوكي

117/09/90إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 193 أقدمية 16 سنةابراهيم حرفي 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

110/04/17إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: برشيدمركزية اولد الباشا 34 إلتحاق بالزوجابراهيمي زينب 14316Kمزدوججاقمة

المدرسة الجماعاتية إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

وادي المخازن

104/09/18إقليم: برشيد 15 مزدوجاولد زيان27514Fابن ادريس مريم

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الموشمة

حليمة السعدية

202/09/20إقليم: برشيد 7 مزدوجالكارة )البلدية(14038Hابن شريق نادية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

جوهرة الدروة

206/09/17إقليم: برشيد 35 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uاجلل كلثوم

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

هريرة

106/09/17إقليم: برشيد 27 إلتحاق بالزوجازهور كعبوش 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

104/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية بولقنادل 21 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gاسماعيل ملدي

102/09/20إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدمركزية بولقنادل 7 مزدوجالساحل اولد احريز14351Yاسيا كحلوي

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيد 31 مزدوجلحساسنة14243Fاعبيدو رجاء
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح

الهيثم

106/09/01إقليم: برشيد 141 أقدمية 16 سنةالحديوي نوال 24791W)مزدوجبرشيد )البلدية

509/10/02إقليم: برشيدمركزية القصبةإقليم: برشيدمركزية بوطرة 91 مزدوجسيدي المكي14245Hالحسناوي خديجة

المدرسة البتدائية طارق إقليم: برشيدمركزية لمباركيين

فكري

117/09/84إقليم: برشيد 193 أقدمية 16 سنةالحسين بلمجي 23157V)مزدوجبرشيد )البلدية

111/09/00إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدة 37 إلتحاق بالزوجةالدادسي الحسن 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان

خلدون

101/09/16إقليم: برشيد 39 مزدوجالكارة )البلدية(14041Lالذهابي أحمد

103/09/13إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن 32 إلتحاق بالزوجالزهرة الكنوني 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

الشافعي

106/09/17إقليم: برشيد 38 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tالزوهرة المغاري

المدرسة البتدائية 

المتنبي

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيد

الشافعي

202/09/14إقليم: برشيد 30 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tالزيتونية شجاعدين

102/09/09إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 45 إلتحاق بالزوجالسعدية دربكي 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

104/09/19إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية بولقنادل 14 مزدوجلغنيميين14278Uالشناني ربيعة

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية بئر خريص

السوالم

204/09/18إقليم: برشيد 31 مزدوجحد السوالم )البلدية(20861Zالصبار سكينة

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

النجمة البيضاء

106/09/17إقليم: برشيد 28 إلتحاق بالزوجالعطار حسنى 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة

جوهرة الدروة

204/09/18إقليم: برشيد 31 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uالعناية سكينة

204/09/18إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية حمرودة 21 إلتحاق بالزوجالغوات فاطمة الزهراء 14239Bمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية الموشمة

خلدون

102/09/20إقليم: برشيد 7 مزدوجالكارة )البلدية(14041Lالقرقوري رجاء

المدرسة البتدائية 

المتنبي

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيد

الشافعي

204/09/02إقليم: برشيد 36 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tالكلخي عبد الصمد

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية الحساسنة

الحسني

906/09/17إقليم: برشيد 21 إلتحاق بالزوجالمساوي ليلى 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 7 مزدوجلغنيميين14283Zالمنتصر أشرف

مركزية سيدي عبد 

الخالق

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

الدروة الجديدة

404/09/18إقليم: برشيد 21 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tالمهدي المغيلي

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الميرة لل أمينة

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/95 143 أقدمية 12 سنةالميلودي لقنين 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الدروة النواصر

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيد

هريرة

116/09/96إقليم: برشيد 104 مزدوجالدروة )البلدية(27513Eالهادف أمينة

116/09/99إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية بئر الثور 125 إلتحاق بالزوجالهام المجيدي 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الشافعي

104/09/18إقليم: برشيد 28 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tامينة جغنان الدريسي

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

906/09/17إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيد 28 مزدوججاقمة14320Pايمان الصحراوي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية بئر الثور

الحسني

106/09/17إقليم: برشيد 21 إلتحاق بالزوجايمان النقري 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

106/09/01عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: برشيدمركزية كريكيح 63 مزدوجبني يخلف27099Eايمان صوفي

المدرسة البتدائية 

جوهرة الدروة

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيد

الشافعي

116/09/97إقليم: برشيد 64 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tباريري حسناء

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح

الهيثم

316/09/94إقليم: برشيد 134 إلتحاق بالزوجبالبصري السعدية 24791W)مزدوجبرشيد )البلدية

مركزية سيدي عبد إقليم: برشيدمركزية أم الربيع

الخالق

104/09/18إقليم: برشيد 15 مزدوجسيدي عبد الخالق14299Sبالخاوة م

مركزية سيدي قاسم إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1

الساحل

202/09/20إقليم: برشيد 7 مزدوجالساحل اولد احريز14359Gبدر بلمجي

المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيدمركزية الموشمة

الحداد

302/09/20إقليم: برشيد 17 مزدوجحد السوالم )البلدية(14061Hبرج مينة

304/09/18إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدفرعية بام 21 مزدوجالساحل اولد احريز14351Yبشرى آيت مومو

102/09/20إقليم: برشيدمركزية الخيايطةإقليم: برشيدمركزية بولقنادل 7 مزدوجالساحل اولد احريز14350Xبشرى لمسلك

104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: برشيدمركزية الموشمة 14 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08093Wبوسناح مونة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ديار إقليم: برشيدمركزية الزبيرات

المنصور

116/09/93إقليم: برشيد 105 أقدمية 12 سنةتوبكالي يوسف 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد ام

عبدالرحيم بوعبيد 2

916/09/97إقليم: برشيد 95 مزدوجبرشيد )البلدية(24375Uتـوفـيـق  شـــروط

المدرسة ال بتدائية إقليم: برشيدمركزية مولي التهامي

القدس

117/09/01إقليم: برشيد 117 أقدمية 12 سنةجميلة جوهري 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

906/09/17إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياحإقليم: برشيد 25 مزدوجرياح14332Cجهار عبد الغاني

107/09/05إقليم: برشيدمركزية القصبةإقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدة 9 إلتحاق بالزوجةجواد    شطو 14245Hمزدوجسيدي المكي

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

المتنبي

312/04/17إقليم: برشيد 42 مزدوجالدروة )البلدية(14309Cجواد البرهومي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

العميد

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/92 145 أقدمية 12 سنةحسن عمري 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

204/09/18إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 21 إلتحاق بالزوجحسناء حازمي 14496Fمزدوجسيدي العايدي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدة

الحسني

604/09/18إقليم: برشيد 18 إلتحاق بالزوجحسناء زيتونة 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

202/09/20إقليم: برشيدمركزية المعاشاتإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 7 مزدوجلغنيميين14281Xحفيض حميد

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيد

السوالم

103/09/13إقليم: برشيد 36 مزدوجحد السوالم )البلدية(20861Zحفيظة مخلوف

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

جوهرة الدروة

106/09/17إقليم: برشيد 35 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uحكيم مكدمي

مركزية سيدي عبد 

الخالق

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيد

خلدون

102/09/20إقليم: برشيد 7 مزدوجالكارة )البلدية(14041Lحليمة العنز

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 18 مزدوجالسوالم-الطريفية14369Tحمزة الكرد

مركزية عبد الخالق 

الطريس

مركزية سيدي عبد إقليم: برشيد

الخالق

104/09/18إقليم: برشيد 15 مزدوجسيدي عبد الخالق14299Sحميــــــد نعينيــــعة

المدرسة الجماعاتية إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان

وادي المخازن

104/09/19إقليم: برشيد 11 مزدوجاولد زيان27514Fحميدي إلياس

المدرسة البتدائية 

الدروة الجديدة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيد

الهيثم

316/09/99إقليم: برشيد 55 إلتحاق بالزوجحنان بالكحيح 24791W)مزدوجبرشيد )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية سيدي المكي

الهيثم

316/09/99إقليم: برشيد 66 إلتحاق بالزوجحنان بويدر 24791W)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية 

الدروة النواصر

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

جوهرة الدروة

102/09/10إقليم: برشيد 58 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uحنان عرسي

304/09/19إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 11 مزدوجسيدي الذهبي14101Bحنان هردالة

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد

عبدالرحيم بوعبيد 2

102/09/20إقليم: برشيد 9 إلتحاق بالزوجحياة الهاشمي 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية 

جوهرة الدروة

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

عبدالرحيم بوعبيد 2

104/09/18إقليم: برشيد 7 إلتحاق بالزوجحياة ايت عمرو 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

304/09/19إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 12 مزدوجلغنيميين14278Uخاضر فاطمة الزهراء

204/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية الزبيرات 15 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gخالد خطاب

317/09/90إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية البراهمة 189 أقدمية 16 سنةخدوج بنعلو 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

106/09/01إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: برشيد 64 مزدوجبوسكورة )البلدية(18178Hخديجة اطليكي

204/09/18إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 21 مزدوجالفقراء أولد عامر14339Kخديجة العثماني

201/09/17إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية بوطرة 29 مزدوجسيدي المكي14247Kخديجة المير

المدرسة البتدائية 

الدروة الجديدة

106/09/17إقليم: النواصرم. المهدي المنجرةإقليم: برشيد 16 إلتحاق بالزوجخديجة مروان 18198Eمزدوجأولد صالح

المدرسة البتدائية علي 

بن ابي طالب

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

الرافعي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/98 132 أقدمية 16 سنةخديجة ناجي 01819B ابن امسيك

)المقاطعة(
مزدوج

704/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية حمرودة 21 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gخشان سامي

106/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية أم الربيع 38 مزدوجاولد زيان14304Xربيع امريغيضة

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

416/09/91إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيد 223 أقدمية 16 سنةربيعة بنستي 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

116/09/96إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 109 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08092Vرشيد بحرون
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية عبد الخالق 

الطريس

المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيد

الحداد

204/09/18إقليم: برشيد 31 مزدوجحد السوالم )البلدية(14061Hرشيد سوني

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

906/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيد 28 مزدوجقصبة بن مشيش14310Dرشيد فتح الخير

204/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 20 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gرشيدة الخراز

106/09/17إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: برشيدمركزية بوطرة 26 إلتحاق بالزوجرشيدة الصف 14250Nمزدوجسيدي المكي

604/09/18عمالة: الميةللخديجةإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 21 عين حرودة 26175Aرشيدة امح

)البلدية(
مزدوج

906/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 28 مزدوجالساحل اولد احريز14345Sرقية بنطيبي

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

هريرة

116/09/99إقليم: برشيد 137 أقدمية 16 سنةزرقي ليلى 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

117/09/90إقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديسإقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح 173 أقدمية 16 سنةزروق حسن 08056F)مزدوجأزمور )البلدية

104/09/18إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: برشيدمركزية أم الربيع 15 مزدوجرياح14335Fزكرياء  ضمير

المدرسة البتدائية 

الدروة الجديدة

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيد

الشافعي

206/09/17إقليم: برشيد 30 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tزكية لكديش

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

506/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيد 28 مزدوجقصبة بن مشيش14310Dزهراء حكيم

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

406/09/17إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: برشيد 18 إلتحاق بالزوجزينب العناية 14250Nمزدوجسيدي المكي

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب

جوهرة الدروة

404/09/18إقليم: برشيد 31 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uزينب دكير

مدرسة رحال المسكيني إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
102/09/20 17 مزدوجالفداء )المقاطعة(01497Bزينب طنان

104/09/19عمالة: الميةبدرإقليم: برشيدمركزية الشرفاء 24 مزدوجالشللت26370Mزينب وعجال

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية كريكيح

الحسني

206/09/17إقليم: برشيد 22 إلتحاق بالزوجسارة ايت با 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

مركزية سيدي عبد 

الخالق

104/09/19إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزيةإقليم: برشيد 14 إلتحاق بالزوجسارة زاودي 07822Bمزدوجسيدي بطاش

625



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 21 مزدوجالفقراء أولد عامر14339Kسعاد الظاهر

116/09/93إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد ام 165 أقدمية 16 سنةسعاد حافضي 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية 

الدروة النواصر

عمالة مقاطعات المام مسلمإقليم: برشيد

عين السبع الحي 
302/09/09 38 الحي المي 01584Wسعاد ضاقيا

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/02إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية الحساسنة 74 إلتحاق بالزوجسعداوي حسناء 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

116/09/85إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد ام 150 أقدمية 16 سنةسعيد مـكـرم 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الرحيم بوعبيد

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيد

الهيثم

116/09/94إقليم: برشيد 148 أقدمية 16 سنةسعيدة كوجيبي 24791W)مزدوجبرشيد )البلدية

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيد

السوالم

204/09/18إقليم: برشيد 31 مزدوجحد السوالم )البلدية(20861Zسكينة الضريف

602/09/20إقليم: برشيدمركزية الزبيراتإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 17 مزدوجأولد صباح14256Vسميرة الراجي

104/09/19إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: برشيدمركزية السوالم 15 إلتحاق بالزوجسناء بوعسرية 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الخليف

المسيرة الخضراء

106/09/17إقليم: برشيد 28 مزدوجحد السوالم )البلدية(14363Lسناء قايدي

مركزية عبد الخالق إقليم: برشيدمركزية الموشمة

الطريس

302/09/20إقليم: برشيد 7 مزدوجحد السوالم )البلدية(14364Mشديل بوشرة

204/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب 15 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gشرف الدين صبران

مركزية سيدي عبد 

الخالق

102/09/20إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيد 8 إلتحاق بالزوجشيماء زاتني 14320Pمزدوججاقمة

204/09/17إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 30 إلتحاق بالزوجصابر حياة 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

404/09/18إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 31 مزدوجسيدي المكي14247Kصفية جعفري

102/09/20إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: برشيدمركزية بولقنادل 7 مزدوجالسوالم-الطريفية22331Xصوفية لودي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية سيدي المكي

الحسني

102/09/10إقليم: برشيد 30 إلتحاق بالزوجضهير سكينة 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

804/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية اولد القرة 15 مزدوجاولد زيان14304Xعائشة الصلبي

120/02/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب 28 مزدوجمشرع بن عبو14545Jعبد الرحمان الحور

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

معركة تافودارت

220/09/90إقليم: العيون 22 مزدوجالمرسى )البلدية(24875Mعبد الرحمان بدري

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية سيدي المكي

ادريس الحريزي

117/09/84إقليم: برشيد 239 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم امان 14028X)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الشكة

السلم 1

404/09/18إقليم: برشيد 22 إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق خدري 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

1006/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد امإقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن 32 مزدوججاقمة23161Zعبد الصمد اسماعيلي

116/09/94إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: برشيدمركزية اولد الباشا 153 أقدمية 16 سنةعبد ا قدافي 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

116/09/84إقليم: مديونةاولد الحارثإقليم: برشيدمركزية الخليف 53 سيدي حجاج واد 01728Cعبدالرحيم مؤدين

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية 

النجمة البيضاء

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيد

هريرة

105/09/03إقليم: برشيد 64 مزدوجالدروة )البلدية(27513Eعبوقي         ابتسام

106/09/17إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية البراهمة 31 إلتحاق بالزوجعبيد سومية 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

مركزية الفقرة اولد إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1

لحسن

806/09/17إقليم: برشيد 28 مزدوجالفقراء أولد عامر14340Lعثمان بنساعد

104/09/18إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: برشيدمركزية بولقنادل 21 مزدوجلغنيميين14286Cعثمـان مرصــيـد

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية حمرودة

عبدالرحيم بوعبيد 2

104/09/18إقليم: برشيد 21 إلتحاق بالزوجةعدنان يوسف 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية الحساسنة

الهيثم

316/09/97إقليم: برشيد 95 إلتحاق بالزوجةعزيز تابت 24791W)مزدوجبرشيد )البلدية

116/09/96إقليم: مديونةابن الروميإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1 58 مزدوجمديونة )البلدية(26832Pعزيز خلدون

106/09/17إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية الخدارة 25 مزدوججاقمة14320Pعصام حسني

المدرسة البتدائية 

الدروة النواصر

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيد

هريرة

116/09/92إقليم: برشيد 68 مزدوجالدروة )البلدية(27513Eعلي مانع

627



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيدمركزية بئر خريص

الحداد

406/09/17إقليم: برشيد 28 مزدوجحد السوالم )البلدية(14061Hعمر القواتلي

مركزية الفقرة اولد إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1

لحسن

804/09/18إقليم: برشيد 21 مزدوجالفقراء أولد عامر14340Lعمر زياد

مركزية سيدي عبد إقليم: برشيدمركزية الغنيميين

الخالق

104/09/17إقليم: برشيد 38 مزدوجسيدي عبد الخالق14299Sعيناد رضوان

113/02/17إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: برشيدمركزية بوطرة 42 مزدوجسيدي المكي14250Nغباوي وفاء

304/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 21 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gغزلن الحضري

المدرسة البتدائية علي 

بن ابي طالب

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيد

هريرة

104/09/02إقليم: برشيد 117 أقدمية 12 سنةغزلن صندي 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية طه إقليم: برشيدمركزية بوطرة

حسين

216/09/91إقليم: برشيد 181 أقدمية 16 سنةفاطمة أيت وهيا 18638H)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

المدرسة ال بتدائية إقليم: برشيد

القدس

116/09/99إقليم: برشيد 90 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cفاطمة الزهر

304/09/18إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 21 مزدوجالساحل اولد احريز14351Yفاطمة الزهراء بورويص

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الغنيميين

السلم 1

706/09/17إقليم: برشيد 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء راسل 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية شرقاوة

جوهرة الدروة

106/09/17إقليم: برشيد 25 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uفاطمة الزهراء عليلو

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الدروة الجديدة

106/09/17إقليم: برشيد 25 إلتحاق بالزوجفاطمة بومعزة 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

302/09/20إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 7 مزدوجلغنيميين14283Zفاطمة كابة

المدرسة البتدائية 

المتنبي

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيد

الشافعي

204/09/02إقليم: برشيد 28 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tفاكري فتيحة

304/09/19إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 24 مزدوججاقمة14320Pفتح الخير سكينة

604/09/19إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 14 مزدوجرياح14335Fفتيحة الكنبوشي

106/09/17إقليم: برشيدمركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الخدارة 28 سيدي رحال الشاطئ 14376Aفتيحة شراق

)البلدية(
مزدوج
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الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 24 مزدوجالفقراء أولد عامر14339Kفتيحة لطفي

104/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيدمركزية مداحة 18 مزدوجأولد صباح14259Yفدوى بن حدو

606/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية اولد سليمان 28 مزدوجاولد زيان14304Xكريم اسماعيل

204/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد امإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 31 مزدوججاقمة23161Zكريم انتك

604/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيدمركزية الشرفاء 15 مزدوجاولد زيان14307Aكلثوم حبيب

المدرسة البتدائية علي 

بن ابي طالب

416/09/96إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: برشيد 78 مزدوجسيدي المكي14250Nكناوي عبدالواحد

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

المتنبي

106/09/17إقليم: برشيد 38 مزدوجالدروة )البلدية(14309Cلبنى تيوتيو

206/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 28 مزدوجلحساسنة14243Fلطيفة القوري

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

هريرة

106/09/17إقليم: برشيد 26 إلتحاق بالزوجلطيفة باري 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية اولد الباشا

الدروة الجديدة

104/09/18إقليم: برشيد 25 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tليلة مشين

806/09/17إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية الشرفاء 22 مزدوجالفقراء أولد عامر14339Kليلى أسليك

906/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: برشيدمركزية الشكة 28 مزدوجالساحل اولد احريز14345Sليلى النهاري

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

206/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيد 28 مزدوجأولد زيدان14263Cليلى لكديش

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية البراهمة

الحسني

216/09/99إقليم: برشيد 149 أقدمية 16 سنةليلى مونتصير 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية المعاشات

الدروة الجديدة

404/09/18إقليم: برشيد 21 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tمارية جاكري

306/09/17إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: برشيدمركزية مداحة 27 إلتحاق بالزوجمازر حسناء 08201Nمزدوجأولد رحمون

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

جوهرة الدروة

813/02/17إقليم: برشيد 32 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uمازيغ أمينة
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جماعة التعيين

106/09/17إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 28 مزدوججاقمة14320Pمحسن زياد

المدرسة البتدائية علي 

بن ابي طالب

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيد

هريرة

116/09/99إقليم: برشيد 65 مزدوجالدروة )البلدية(27513Eم أفردو

المدرسة ال بتدائية 

القدس

مدرسة أبي ذر الغفاري إقليم: برشيد

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
416/09/95 96 طنجة المدينة 26910Zم الركيك

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/18إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية اولد الباشا 30 مزدوججاقمة14320Pم الغزالي

104/09/18إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياحإقليم: برشيدمركزية بولقنادل 21 مزدوجرياح14332Cم بالحمداوية

504/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية الموشمة 21 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gم حفاضي

504/09/19إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 9 مزدوجلغنيميين14286Cم رامد

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيد

السوالم

104/09/18إقليم: برشيد 18 مزدوجحد السوالم )البلدية(20861Zم مرزاق

113/02/17إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2 34 مزدوجالسوالم-الطريفية14369Tم والون

المدرسة البتدائية 

جوهرة الدروة

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

عبدالرحيم بوعبيد 2

104/09/18إقليم: برشيد 15 إلتحاق بالزوجمروان    خديجة 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

806/09/17إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية الشرفاء 22 مزدوجالفقراء أولد عامر14339Kمروى الرضواني

المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون

الحداد

102/09/20إقليم: برشيد 9 إلتحاق بالزوجمريم التاوتي 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

الشافعي

106/09/17إقليم: برشيد 38 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tمريم الجزولي

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الشكة

عبدالرحيم بوعبيد 2

302/09/20إقليم: برشيد 10 إلتحاق بالزوجمريم الصليح 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة ال بتدائية 

القدس

عمالة مقاطعة الوفاقإقليم: برشيد

الحي الحسني
106/09/17 32 الحي الحسني 18157Kمريم الماحي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد ام

الرحيم بوعبيد

303/09/13إقليم: برشيد 8 إلتحاق بالزوجمريم انوار 14036F)مزدوجبرشيد )البلدية

402/09/20إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 7 إلتحاق بالزوجمريم بكار 14239Bمزدوجلحساسنة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن
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الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ديار إقليم: برشيدفرعية بام

المنصور

706/09/17إقليم: برشيد 38 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bمريم حجي

106/09/17عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 28 إلتحاق بالزوجمريم زروال 26620Jمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

إدريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
104/09/18 31 مزدوجسباتة )المقاطعة(01810Sمريم سيف الحق

المدرسة البتدائية 

الدروة الجديدة

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

عبدالرحيم بوعبيد 2

816/09/94إقليم: برشيد 96 مزدوجبرشيد )البلدية(24375Uمصطفى ليموري

604/09/18إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياحإقليم: برشيدمركزية حمرودة 21 مزدوجرياح14332Cمعروف موسى

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

المدرسة البتدائية ديار إقليم: برشيد

المنصور

204/09/12إقليم: برشيد 32 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bمعيد اسماء

116/09/88إقليم: مديونةعين الحلوفإقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 43 المجاطية أولد 01842Bمغفور م

الطالب
مزدوج

106/09/17إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية البراهمة 29 إلتحاق بالزوجمليكة بورايس 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

106/09/17إقليم: الجديدةم/م زاوية سايسإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 21 مزدوجزاوية سايس08581Bمناس ادريس

106/09/17إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 26 إلتحاق بالزوجةموسى أيوب 14247Kمزدوجسيدي المكي

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدة

السلم 1

216/09/93إقليم: برشيد 169 أقدمية 16 سنةموسى الطبيطبي 14034D)مزدوجبرشيد )البلدية

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيد

الحداد

804/09/18إقليم: برشيد 21 مزدوجحد السوالم )البلدية(14061Hمونجي رشيدة

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد

عبدالرحيم بوعبيد 2

102/09/20إقليم: برشيد 7 إلتحاق بالزوجمينة فونة 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات المام مسلمإقليم: برشيدمركزية الشرفاء

عين السبع الحي 
213/02/17 30 الحي المي 01584Wنادر الراجي

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية سيدي قاسم إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1

الساحل

202/09/20إقليم: برشيد 7 مزدوجالساحل اولد احريز14359Gنادية ادعلي

304/09/18إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية الشكة 21 مزدوجالفقراء أولد عامر14339Kنادية حسني

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

المدرسة ال بتدائية إقليم: برشيد

القدس

114/09/00إقليم: برشيد 65 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cنادية زرعي
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

106/09/17إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: برشيد 38 مزدوجاولد يحيى لوطا07738Kنادية شهيد

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الحساسنة

عبدالرحيم بوعبيد 2

507/09/05إقليم: برشيد 99 أقدمية 12 سنةنجية بورمان 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

604/09/12إقليم: الجديدةمدرسة الفقيه الراضيإقليم: برشيد 13 إلتحاق بالزوجنسيبة الحرطيطي 08059J)مزدوجأزمور )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدة

جوهرة الدروة

406/09/17إقليم: برشيد 25 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uنعيمة الحبيب

104/09/02إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: برشيدمركزية بوطرة 77 إلتحاق بالزوجنعيمة فهيم 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الخيايطة

عبدالرحيم بوعبيد 2

404/09/18إقليم: برشيد 21 إلتحاق بالزوجنهى  الثلني 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

104/09/19إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيدمركزية بولقنادل 14 مزدوجاولد زيان14307Aنهيلة السديري

116/09/99إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد ام 71 إلتحاق بالزوجنــوال الــعـوادي 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية دار 

الحداد

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: برشيد 32 مزدوجبوسكورة )البلدية(18177Gنورة الناصري

المدرسة البتدائية 

الدروة الجديدة

513/02/17إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: برشيد 18 مزدوجسيدي حجاج14180Mهشام المعروفي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدة

الهيثم

116/09/95إقليم: برشيد 155 أقدمية 16 سنةهشام راديد 24791W)مزدوجبرشيد )البلدية

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

806/09/17إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيد 28 مزدوججاقمة14320Pوردة خديد

المدرسة البتدائية 

جوهرة الدروة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيد

هريرة

116/09/97إقليم: برشيد 64 مزدوجالدروة )البلدية(27513Eوصفي سعيد

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الشكة

جوهرة الدروة

806/09/17إقليم: برشيد 28 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uوفاء معتصم

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

عمالة مقاطعة علي بن أبي طالبإقليم: برشيد

الحي الحسني
127/01/17 18 الحي الحسني 26002Mوكريان ثورية

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

جوهرة الدروة

206/09/17إقليم: برشيد 35 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uوهيب خديجة

102/09/20إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 7 مزدوجأولد صالح26707Dياسين الطائع
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة ال بتدائية 

القدس

المدرسة البتدائية ديار إقليم: برشيد

المنصور

207/09/05إقليم: برشيد 38 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bياسين كرينة

104/09/18إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية شرقاوة 15 مزدوجلغنيميين14278Uياسين منياني

304/09/18إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 21 مزدوججاقمة14320Pيحيى بالفقيه

104/09/19إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية بولقنادل 14 مزدوجلغنيميين14278Uيسرى الدجلي

عمالة مقاطعة الفلحإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحي الحسني
204/09/18 31 الحي الحسني 18168Xيسرى منادي

)المقاطعة(
مزدوج

604/09/18إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: برشيدمركزية اولد سليمان 18 يوســــــــــــف 

المعطــــــــــــــــــــاوي
14335Fمزدوجرياح

المدرسة البتدائية المام 

الشافعي

المدرسة البتدائية طه إقليم: برشيد

حسين

104/09/19إقليم: برشيد 12 نعمبموح م 18638H)المازيغيةبرشيد )البلدية

302/09/20إقليم: سطاتمدرسة الفرحإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزة 6 المازيغيةسطات )البلدية(14026Vحلمي حفيظ

المدرسة البتدائية طه 

حسين

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيد

الشافعي

104/09/19إقليم: برشيد 8 نعمهاجر الدوزي 21591T)المازيغيةالدروة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار آمنة بنت وهب

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات مولي إدريس الول

عين السبع الحي 
105/09/07 30 إلتحاق بالزوج السعدية الشرادي 01586Y الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسين

البيضاء أنفا

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

806/09/17إقليم: برشيد 22 مزدوجالساحل اولد احريز14359Gأسماء قديري

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات أبو حنيفة

الدار البيضاء أنفا
104/09/19 8 سيدي بليوط 01433Gأسية قابي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الفلح

الحي الحسني
213/02/17 30 الحي الحسني 18168Xأيت فراجي سامية

)المقاطعة(
مزدوج

عبد الواحد المراكشي 

بنات

عمالة مقاطعات الدار 

البيضاء أنفا

113/02/17إقليم: النواصرم. مطار النواصر 32 إلتحاق بالزوجابتسام السمللى 18169Y)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عبد المومن

الدار البيضاء أنفا
106/09/00 22 سيدي بليوط 01405Bابراهيم زكار

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازن

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية 

النهضة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/02 24 سيدي مومن 25001Zادجيكة أزرور

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات المقاوم الوديبي

الدار البيضاء أنفا
113/02/16 28 المعاريف 01451Bالكاوي كبيرة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الطبري

البيضاء أنفا

116/09/97إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النور 12 إلتحاق بالزوجايت ايخلف نسيمة 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا

116/09/99إقليم: القنيطرةالحي الداري 12 سوق الربعاء 10857Aبرة زينب

)البلدية(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الزرقطوني

الدار البيضاء أنفا
116/09/99 40 سيدي بليوط 01422Vبشرى     أبوالعلى

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار البشيري بنين

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الزرقطوني

الدار البيضاء أنفا
117/09/90 64 سيدي بليوط 01422Vجمال أوهلل

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الشيخ الخليل

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة النارة

عين الشق
116/09/97 54 عين الشق 18121Wحامي ليلى

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات ساحة وادي المخازن

الدار البيضاء أنفا
102/09/14 18 سيدي بليوط 01406Cخالد بيرديس

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار للة أمينة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عبد ا ابن ياسين

الحي الحسني
213/02/17 40 الحي الحسني 18144Wسارة ياقيري

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة فاطمة الفهرية

الحي الحسني
113/02/17 14 الحي الحسني 26384Cسعيد شخمون

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

202/09/16إقليم: إفرانم م أضاروش المركزية 18 مزدوجتيكريكرة10718Zسومية رفبق

عمالة مقاطعات الدار سيدي م بن عبد ا

البيضاء أنفا

605/09/03إقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 28 مزدوجالعوامرة05752Bفاطمة الزهراء باعلي

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازن

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات آمنة بنت وهب

الدار البيضاء أنفا
111/09/00 120 أقدمية 16 سنةفاطمة شكير 01432F سيدي بليوط

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات آمنة بنت وهب

الدار البيضاء أنفا
124/10/90 50 سيدي بليوط 01432Fفاطنة   زايد

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الشيخ الخليل

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية أحمد 

الهيبة

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
104/09/18 6 مزدوجسباتة )المقاطعة(01807Nفدوى  قصبي

عمالة مقاطعات الدار البشيري بنين

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات غزة

عين السبع الحي 
104/09/19 18 عين السبع 25383Pفطومة العزيزي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار أبو حنيفة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات زينب إسحاق

عين السبع الحي 
214/02/17 40 عين السبع 01616Fكريمة خلوفي

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الدار سيدي م بن عبد ا

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية 

الميرة لل أمينة

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
110/04/17 30 مزدوجسباتة )المقاطعة(01802Hلطيفة عزيزي

عبد الواحد المراكشي 

بنات

عمالة مقاطعات الدار 

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات ابن هشام

عين السبع الحي 
316/09/95 30 الصخور السوداء 01589Bمريم عبيد

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيس

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة توبقال

الحي الحسني
107/09/04 24 الحي الحسني 21557Fمليكة أكوجيل

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الشيخ الخليل

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة ابن المقفع

عين الشق
216/09/94 146 أقدمية 16 سنةمينة رشدي 18128D عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة أم الربيع

الحي الحسني
202/09/15 18 الحي الحسني 18154Gهشام الجميلي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الزرقطوني

الدار البيضاء أنفا
104/09/19 8 سيدي بليوط 01422Vهمة فاطمة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة ابن سينا 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة ال بتدائية 

القدس

207/09/04إقليم: برشيد 40 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cأزرور مصطفى

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة يثرب البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة التحاد الفريقي

عين الشق
117/02/17 38 عين الشق 26929Vأميمة سباح

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة ابن المعتز 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة الدريسية 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
107/09/04 18 مزدوجالفداء )المقاطعة(01506Lابتسام ديوان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أنقرة البتدائية

مرس السلطان

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
116/09/92 60 مزدوجالفداء )المقاطعة(01496Aاحمد كرماج

مدرسة عبد ا بن 

مسعود البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة عمر مكري 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
105/09/11 36 مرس السلطان 01522Dاربيعة سومية

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة أم هانئ 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
116/09/97 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01505Kالتاقي مليكة

مدرسة جميلة القيروانية 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

106/09/01إقليم: النواصرم. اولد بنعمر 50 مزدوجبوسكورة )البلدية(23801Vالدرموني نجاة

مدرسة جميلة القيروانية 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة المزرعة بنين 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
121/02/17 18 مرس السلطان 01529Lالكريم ربيعة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الفقيه الكانوني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة بين المدن الجديدة

عين الشق
907/09/04 20 عين الشق 18134Kجمال يوسف

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة المقديسي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

113/02/17إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 28 مزدوجالسوالم-الطريفية22331Xزينب مفكر
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة أم هانئ 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

106/09/00إقليم: النواصرم. الندلس 36 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cسميرة  بنخويا

مدرسة ابن سينا 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عبدالقادر المازني

عين الشق
105/09/03 54 عين الشق 24458Jسهام ثائق

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة رحال المسكيني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الواقدي

عين السبع الحي 
116/09/98 92 الصخور السوداء 01596Jصديق بشرى

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

104/09/12إقليم: سيدي قاسمالبيروني 16 مزدوجسيدي عزوز14748Eطالع أمينة

مدرسة القاضي عياض 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة أنوال

الحي الحسني
116/09/88 140 أقدمية 16 سنةعالم حفيظة 18167W الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة معاوية بن أبي 

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة بين المدن الجديدة

عين الشق
116/09/97 42 عين الشق 18134Kعبدالكريم الحضري

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عمر مكري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة ساحة دمشق 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
126/01/17 28 مرس السلطان 01521Cكريمةالطركي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة سعد بن أبي 

وقاص البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية 

النسيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
115/02/17 40 سيدي مومن 26896Jلبنى سرير

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الوحدة البتدائية

مرس السلطان

101/01/10إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(25970Cمراد النور الدريسي

مدرسة الفقيه الكانوني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المل

سيدي البرنوصي
113/02/17 38 سيدي البرنوصي 01707Eمليكة بوعلمي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة مولي إسماعيل 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية 

الدروة الجديدة

606/09/17إقليم: برشيد 22 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tمنال الحضري

مدرسة رحال المسكيني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
114/09/01 50 مزدوجسباتة )المقاطعة(01811Tنزهة بنداود

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الفداء البتدائية

مرس السلطان

202/09/20إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة 6 المازيغيةزمامرة )البلدية(08096Zسعيد بلحسين

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربي

السبع الحي الم

المدرسة ال بتدائية 

القدس

113/02/17إقليم: برشيد 40 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cأبراي مريم

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الحسن اليوسي

عين السبع الحي 
104/09/19 8 الحي المي 01583Vأسماء بيتي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين ابن قتيبة

السبع الحي الم

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد عزوز 12 مزدوجاولد عزوز18186Sأشرف نابغ
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات شوقي الجيللي

عين السبع الحي 
102/09/15 20 الحي المي 01582Uإلهام أزوكار

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين المعري

السبع الحي الم

904/09/19عمالة: الميةالبراهمة شرقاوة 18 مزدوجبني يخلف01745Wالبلوطي فتيحة

عمالة مقاطعات عين لل كنزة

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الشعري

عين السبع الحي 
302/09/15 22 عين السبع 01612Bالساجي خديجة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الشعري

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات إدريس الثاني

عين السبع الحي 
104/09/02 50 عين السبع 01602Rالغيغاي منية

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافع

السبع الحي الم

704/09/19عمالة: الميةالرازي 18 مزدوجالشللت21255Cالكلخي نادية

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المان

عين السبع الحي 
216/09/94 82 الصخور السوداء 22962Hاليعقوبي حنان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الكواكبي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات العياشي

عين السبع الحي 
113/09/00 120 أقدمية 16 سنةامينة حجلوي 01574K الحي المي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الجاحظ

عين السبع الحي 
104/09/18 22 الحي المي 01579Rايمان بخوت

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات غزة

عين السبع الحي 
104/09/01 34 عين السبع 25383Pتائب نزهة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين النوار

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات زينب إسحاق

عين السبع الحي 
116/09/98 54 عين السبع 01616Fحمور خديجة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/98 58 سيدي البرنوصي 01700Xحميد ابوجمال

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين غزة

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات بسمة

عين السبع الحي 
117/09/90 54 عين السبع 24953Xخديجة سراف

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الشفشاوني

السبع الحي الم

المدرسة البتدائية 

المتنبي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
102/09/16 28 مزدوجسباتة )المقاطعة(18580Vخولة الضريف

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافع

السبع الحي الم

216/09/98إقليم: مديونةأبي بكر الصديق 28 مزدوجالهراويين )البلدية(01727Bرشيدة  ايموغاس

عمالة مقاطعات عين عبد ا الحداوي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفجر

سيدي البرنوصي
201/01/17 28 سيدي مومن 25377Hرشيدة لحرش

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين لل كنزة

السبع الحي الم

المدرسة البتدائية ابن 

كثير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/12 32 سيدي مومن 25775Rزينب السويدي

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات عين غزة

السبع الحي الم

المدرسة البتدائية ابن 

هانئ

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
105/09/03 30 سيدي مومن 01720Uسومية اكريمي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيللي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المام الجزولي

عين السبع الحي 
113/02/17 38 عين السبع 06536Dشديل خديجة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيللي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الموحدين

عين السبع الحي 
116/09/93 126 أقدمية 16 سنةعائشة ادلل 01592E الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين ابن قتيبة

السبع الحي الم

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجة

الفنيدق
916/09/95 34 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fعبد الكريم اتشيكو

عمالة مقاطعات عين ابن عبد ربه

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة م البقال

عين الشق
304/09/12 28 عين الشق 18118Tعيار سوميه

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين أبو علي القالي

السبع الحي الم

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/14 28 سيدي مومن 24696Tغالية لعفورة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين شاعر الحمراء

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات إدريس الثاني

عين السبع الحي 
126/01/17 28 عين السبع 01602Rفاطمة الزهراء مبروك

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الموحدين

عين السبع الحي 
116/09/96 60 الصخور السوداء 01592Eفوزي ببخوتي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/99 86 سيدي البرنوصي 01700Xلطيفة طالب

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين النوار

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات ابن عبد ربه

عين السبع الحي 
116/09/98 74 عين السبع 01601Pماجدة العرايشي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات ابن قتيبة

عين السبع الحي 
105/09/03 20 الحي المي 01585Xم الخازوم

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين العياشي

السبع الحي الم

116/09/95إقليم: بنسليمانمدرسة الرياض 58 إلتحاق بالزوجةم عجعاج 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

عمالة مقاطعات عين لل كنزة

السبع الحي الم

203/09/13عمالة: الميةالمجد 32 سيدي موسى 20013Cم عينوسي

المجدوب
مزدوج

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديق

السبع الحي الم

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
213/02/17 6 سيدي البرنوصي 01709Gمربم راجي ا

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات زينب إسحاق

عين السبع الحي 
106/09/00 72 إلتحاق بالزوجمها بيروك 01616F عين السبع

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديق

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات غزة

عين السبع الحي 
113/02/17 40 عين السبع 25383Pنادية أقدورا

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيللي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات إدريس الثاني

عين السبع الحي 
110/02/17 34 عين السبع 01602Rنخلي فاطمة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الحسن اليوسي

عين السبع الحي 
104/09/19 8 الحي المي 01583Vنهيلة فهيد

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين شاعر الحمراء

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات ابن هشام

عين السبع الحي 
116/09/98 96 الصخور السوداء 01589Bنور البيت حسناء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين المان

السبع الحي الم

507/09/05عمالة: الميةمولي عبد ا بنات 30 مزدوجالمية )البلدية(01899Nهدى رشدي

عمالة مقاطعات عين لل كنزة

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الشفشاوني

عين السبع الحي 
104/09/02 42 عين السبع 01603Sهند ناصف

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين لل كنزة

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات إدريس الثاني

عين السبع الحي 
202/09/15 32 عين السبع 01602Rوابير ماجدة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين أحمد الراشدي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات ابن عبد ربه

عين السبع الحي 
104/09/18 20 عين السبع 01601Pوداد غزوان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين عمر بن الخطاب

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الحسن اليوسي

عين السبع الحي 
106/09/17 12 الحي المي 01583Vياسين  جرموني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة ياسمينة

عين الشق
101/09/19 8 عين الشق 18119Uيوسف عازب

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المام مسلم

عين السبع الحي 
304/02/16 16 الحي المي 01584Wيوسف عمير

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

101/01/10إقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 28 المجاطية أولد 27258Cادريس قاسمي

الطالب
مزدوج

عمالة مقاطعة عين النهضة

الشق

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائية

أصيل
116/09/99 43 إلتحاق بالزوجاسية مدرر 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة مقاطعة عين ياسمينة

الشق

عمالة مقاطعة م البقال

عين الشق
212/09/02 42 عين الشق 18118Tالداودي مريم

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالب

الشق

109/02/17إقليم: النواصرم. الندلس 30 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cالمشتراي الهام

عمالة مقاطعة عين عبدالرحمان احجيرة

الشق

عمالة مقاطعة البحتري

عين الشق
216/09/92 64 عين الشق 18127Cامبارك فارس

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

عمالة مقاطعة عبدالرحمان احجيرة

عين الشق
121/09/83 82 عين الشق 24457Hبنجا ابراهيم

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة عين المام البخاري

الشق

عمالة مقاطعة الدارسة

عين الشق
106/09/00 64 عين الشق 18137Nسعاد أشنشاب

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدة

الشق

عمالة مقاطعات النوار

عين السبع الحي 
304/09/12 34 عين السبع 25892Tسعاد الرزوكي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين المعرفة

الشق

104/09/02إقليم: النواصرم. الفرح 40 مزدوجاولد عزوز27455Sسعاد زرقي

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدة

الشق

عمالة مقاطعة ابن عاشر

عين الشق
102/09/15 20 عين الشق 18122Xعبد الملك خباز

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

عمالة مقاطعة الدارسة

عين الشق
116/09/87 60 عين الشق 18137Nعبدالرحمان غلب

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

102/09/15إقليم: النواصرم. الندلس 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cفاطمة العريف

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

عمالة مقاطعة بشار بن برد

عين الشق
216/09/98 38 عين الشق 18124Zفتاح مريم

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين عبدالرحمان احجيرة

الشق

302/09/15إقليم: تنغيرم.م تمضروين 12 إلتحاق بالزوجكنزة الدناوي 12957Hمزدوجواكليم

عمالة مقاطعة عين المتنبي

الشق

عمالة مقاطعة عبدالرحمان احجيرة

عين الشق
127/01/17 40 عين الشق 24457Hم الكانوني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

المدرسة البتدائية 

النجمة البيضاء

101/01/17إقليم: برشيد 18 إلتحاق بالزوجةم بودلحة 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعة عين النرجس

الشق

عمالة: الصخيرات عيدالوهاب بنمنصور

 - تمارة
102/09/16 28 مزدوجسيدي يحيى زعير26748Yمريم رشدي

عمالة مقاطعة عين المعرفة

الشق

عمالة مقاطعة الدارسة

عين الشق
117/09/90 42 عين الشق 18137Nمسطاج عبدالواحد

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

عمالة مقاطعة الدارسة

عين الشق
117/09/90 60 عين الشق 18137Nمينة جابري

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة عين النهضة

الشق

202/09/20إقليم: سطاتمدرسة بئر انزران 6 المازيغيةسطات )البلدية(14016Jأوطف م

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

130/03/17إقليم: النواصرم. ابن زيدون 30 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27028Cأحلم مبشور

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداوي

الحسني

104/09/12إقليم: النواصرم. ابن بطوطة 32 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26373Rأحمد المجيدي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

120/01/17إقليم: النواصرم. الندلس 40 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cأسماء الدريسي

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني

102/09/09إقليم: النواصرم. ادريس لحريزي 30 مزدوجأولد صالح26834Sآمال بوناكي

عمالة مقاطعة الحي عبد ا إبراهيم

الحسني

عمالة مقاطعة الياسمين

الحي الحسني
209/02/17 14 الحي الحسني 25555Bأمل بنقدور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الشهيد العربي البناي

الحي الحسني
120/01/17 30 الحي الحسني 18151Dاتسولي بشرى

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاوي

الحسني

816/09/98إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 46 مزدوجاولد يحيى لوطا07743Rادريس ادخيسي

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

عمالة مقاطعة الفرح 1

الحي الحسني
102/01/17 38 الحي الحسني 25554Aادريسية الطرش

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني

عمالة مقاطعة النبعاث

الحي الحسني
106/09/01 96 الحي الحسني 18166Vاسيا  الصحراوي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني

عمالة مقاطعة الوحدة

عين الشق
116/09/97 54 عين الشق 18120Vالحسني كريمة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

عمالة مقاطعات عقبة بن نافع

عين السبع الحي 
416/09/91 16 الصخور السوداء 01590Cالزروالي الدرقاوي اسيا

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

عمالة مقاطعة بشار بن برد

عين الشق
116/02/17 38 عين الشق 18124Zالسعادي يسرى

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني

المدرسة البتدائية 

القدس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
101/10/02 54 مولي رشيد 01788Tالعينين عبد الجليل

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة رياض اللفة

الحي الحسني
104/09/18 10 الحي الحسني 23804Yالكاسمي عفاف

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي التعاون

الحسني

عمالة مقاطعة الزوهرة الحداوي

الحي الحسني
116/09/82 168 أقدمية 16 سنةالهني نعيمة 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

عمالة مقاطعات مدرسة الفداء البتدائية

الفداء مرس 
102/09/20 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01516Xاوبرايم فاطمة

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني

عمالة مقاطعة التقدم

الحي الحسني
106/09/00 88 الحي الحسني 18159Mايت عثمان كريمة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الفرح 1

الحي الحسني
207/09/04 26 الحي الحسني 25554Aايمان بوريش

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي عبد ا إبراهيم

الحسني

المدرسة البتدائية 

النجمة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
120/01/17 34 سيدي مومن 26466Sبنيس فاطمة الزهراء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالب

الحسني

عمالة مقاطعة قصبة المين

الحي الحسني
204/09/02 28 الحي الحسني 24178Eبوزيد السعدية

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعات زينب النفزاوية

الدار البيضاء أنفا
104/09/12 18 المعاريف 01444Uتعلتي وردية

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي السلم1

الحسني

عمالة مقاطعة أبو بكر الصديق

الحي الحسني
116/09/96 64 الحي الحسني 26001Lتوفيق حنين

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتي

الحسني

عمالة مقاطعة الوفاق

الحي الحسني
304/09/02 26 الحي الحسني 18157Kجمادي نسرين

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البناي

الحسني

عمالة مقاطعة أكنسوس

الحي الحسني
117/09/84 92 الحي الحسني 18152Eحافظ الوركي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي بدر

الحسني

عمالة مقاطعة التعاون

الحي الحسني
106/09/01 28 الحي الحسني 18150Cحنان بلوالي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أم الربيع

الحسني

عمالة مقاطعة الوفاق

الحي الحسني
205/09/03 30 الحي الحسني 18157Kحنان يوسفي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي بدر

الحسني

عمالة مقاطعة الحدائق

الحي الحسني
116/09/97 58 الحي الحسني 23326Dخديجة أيت عبايل

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الشهيد العربي البناي

الحي الحسني
130/01/17 28 الحي الحسني 18151Dخديجة الضعيف

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفة

الحسني

عمالة مقاطعة توبقال

الحي الحسني
101/01/10 20 الحي الحسني 21557Fخديجة راغب

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة أم الربيع

الحي الحسني
120/02/17 18 الحي الحسني 18154Gخديجة شوكدال

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة ابن تومرت

الحي الحسني
121/09/83 50 الحي الحسني 18570Jرحال امانوز

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني

204/09/18إقليم: النواصرم. رحال المسكيني 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26455Eزينب زرار

عمالة مقاطعة الحي الوفاق

الحسني

عمالة مقاطعات الزرقطوني

الدار البيضاء أنفا
116/09/85 42 سيدي بليوط 01422Vسابق فاطمة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني

عمالة مقاطعة الوحدة

عين الشق
116/09/96 54 عين الشق 18120Vسعيف م

)المقاطعة(
مزدوج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتي

الحسني

116/09/98إقليم: النواصرم. الرحمة 54 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tسلك حسن

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداوي

الحسني

116/09/99إقليم: النواصرم. ابن بطوطة 42 إلتحاق بالزوجسلوى اللوش 26373R)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

113/02/17إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 28 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26107Bسمية ياسين

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديق

الحسني

عمالة مقاطعة الياسمين

الحي الحسني
216/09/99 32 الحي الحسني 25555Bسناء بوسلخان

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ابن حمديس

الحسني

عمالة مقاطعة الوفاق

الحي الحسني
107/09/05 30 الحي الحسني 18157Kسومية سكيل

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الخطل بنات

الحسني

عمالة مقاطعة الياسمين

الحي الحسني
104/09/02 16 الحي الحسني 25555Bسيدي م بن الصديق

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني

عمالة مقاطعة أنوال

الحي الحسني
116/09/92 76 الحي الحسني 18167Wصائب منى

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

106/09/17إقليم: النواصرم. 11 يناير 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26108Cضعوف الميلودية

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسي

الحسني

216/09/98إقليم: طاطاالزاوية 16 مزدوجتيسينت16080Cعبد الدائم عبد الدائم

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

عمالة مقاطعة صلح الدين اليوبي

الحي الحسني
102/09/16 28 الحي الحسني 24704Bعثمان مولحي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أم الربيع

الحسني

104/09/02إقليم: النواصرم. ابن بطوطة 51 إلتحاق بالزوجةعزيز جعفري 26373R)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة النبعاث

الحي الحسني
103/09/13 36 الحي الحسني 18166Vغزلن فداق

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البناي

الحسني

عمالة مقاطعة الوفاق

الحي الحسني
216/09/98 33 الحي الحسني 18157Kغيثة بوحمام

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة ثريا الشاوي

الحي الحسني
130/01/17 26 الحي الحسني 25766Fفتيحة أزيد

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني

عمالة مقاطعة المام علي

الحي الحسني
116/09/94 86 الحي الحسني 20020Kفتيحة بوراحي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عبد ا ابن ياسين

الحسني

عمالة مقاطعات مدرسة النابغة البتدائية

الفداء مرس 
102/09/16 14 إلتحاق بالزوجفريدة توفيق 01540Y مرس السلطان

)المقاطعة(
مزدوج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

إقليم: مولي الحجرة الشريفة المركز

يعقوب
402/09/15 18 مزدوجسيدي داود02196Lلحسن روشدي

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني

عمالة مقاطعة المام علي

الحي الحسني
104/09/02 54 الحي الحسني 20020Kلطيفة أكرام

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

102/09/20إقليم: النواصرم. لحفاية 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lلطيفة الكرعاني

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداوي

الحسني

عمالة مقاطعة عبد ا إبراهيم

الحي الحسني
102/09/14 20 الحي الحسني 25767Gلطيفة ايت الحاج

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

120/01/17إقليم: مديونةأحمد بوكماخ 40 المجاطية أولد 26501Eليلى حيمصي

الطالب
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

عمالة مقاطعة علي ابن ابي طالب

عين الشق
102/09/20 16 عين الشق 23759Zمريم ويبيمح

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

204/09/12إقليم: برشيد 28 مزدوجحد السوالم )البلدية(14363Lمصطفى مجاهد

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرت

الحسني

325/09/02عمالة: الميةعبد الواحد المراكشي 50 مزدوجالمية )البلدية(01883Wمغزي كوثر

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الوفاق

الحي الحسني
221/02/17 28 الحي الحسني 18157Kمليكة البحراوي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 8 سيدي مومن 01627Tمليكة نيت اسلي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة النبعاث

الحي الحسني
116/09/85 118 أقدمية 16 سنةمينة أكليد العلوي 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

عمالة مقاطعة التحاد الفريقي

عين الشق
102/09/20 6 عين الشق 26929Vنادية مطلوب

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي واد المخازن

الحسني

عمالة مقاطعة الشهيد العربي البناي

الحي الحسني
205/09/03 24 الحي الحسني 18151Dنازك حوفاظي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الحدائق

الحسني

عمالة مقاطعة اسامة بن زيد

الحي الحسني
105/09/07 20 الحي الحسني 18139Rنبيل لحميدي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني

عمالة مقاطعة سيدي مسعود

عين الشق
704/09/18 26 عين الشق 18162Rنجلء   نظيف

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداوي

الحسني

عمالة مقاطعة المام علي

الحي الحسني
106/09/01 50 الحي الحسني 20020Kنعيمة بحار

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيد

الحسني

المدرسة البتدائية م 

القري

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 18 إلتحاق بالزوجهاجر بزيز 01800F مولي رشيد

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعات الطبري

الدار البيضاء أنفا
216/02/17 28 المعاريف 01439Nهناء لمزرف

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

116/09/98إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع 64 مزدوجالناضور )البلدية(12294Mهيادي ربيع

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الفرح 1

الحي الحسني
218/09/02 26 الحي الحسني 25554Aوعزاني م

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الحي النبعاث

الحسني

202/09/20إقليم: النواصرم. ابن العريف 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(18572Lيسرى عابد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية بدر

مسيك

المدرسة البتدائية م 

الوديع السفي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 18 إلتحاق بالزوجإكنان جهاد 24942K سيدي مومن

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/18إقليم: مديونةم عبده 24 مزدوجتيط مليل )البلدية(26496Zادريس اكبار

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية عمر 

بن عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
106/09/06 22 ابن امسيك 01831Pازهري عبلة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية 

فاطمة البورقادي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
104/09/19 8 مزدوجسباتة )المقاطعة(01803Jالريسوني أمال

المدرسة البتدائية 

إدريس الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

114/02/17إقليم: مديونةقاسم أمين 40 سيدي حجاج واد 25999Jالزهرة المكي

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مولي الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/91 46 ابن امسيك 01825Hالهابش نعيمة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الرافعي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية 

جوهرة الدروة

216/09/99إقليم: برشيد 28 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uاوغدو اسماعيل

المدرسة البتدائية 

يوسف بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

106/09/00إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 48 مزدوجالهراويين )البلدية(25211Cايت باعلي عبد الصادق

المدرسة البتدائية 

إخوان الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعة ابن عاشر

عين الشق
306/09/00 64 عين الشق 18122Xبهيجة أبو سعيد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المتنبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
113/02/17 30 مزدوجسباتة )المقاطعة(01811Tبوشرى أورمي

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/18إقليم: مديونةقاسم أمين 20 سيدي حجاج واد 25999Jخالد بوسعيدي

حصار
مزدوج
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

المتنبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

220/02/17إقليم: مديونةعلل بن عبد ا 34 مزدوجتيط مليل )البلدية(26871Gخديخة الدريسي بوغنبور

المدرسة البتدائية 

إخوان الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية 

الخليل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 8 مولي رشيد 26380Yسارة سعود

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد 

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية أبو 

هريرة

206/09/17إقليم: برشيد 12 إلتحاق بالزوجسهام العماري 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
128/04/17 14 ابن امسيك 01815Xصلح الدين دراك

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

فاطمة البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/10إقليم: النواصرم. البوزانيين 20 مزدوجالنواصر )البلدية(18171Aعاطف ثرية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنمل

مسيك

عمالة مقاطعة المام البخاري

عين الشق
111/10/82 120 أقدمية 16 سنةفنان جميلة 18136M عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
122/02/17 14 ابن امسيك 01824Gليلى أخياط

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بدر

ابن مسيك
104/09/19 18 ابن امسيك 01830Nمحفوظ ايمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
110/10/02 34 سيدي مومن 24175Bم سكري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية 

الطلس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
114/02/17 40 سيدي مومن 27364Tمريم فاتح

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المتنبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعة عبدالرحمان احجيرة

عين الشق
116/09/93 64 عين الشق 24457Hمساعف خديجة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية 

المتنبي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
104/09/18 20 مزدوجسباتة )المقاطعة(18580Vمصطفى جمال

المدرسة البتدائية م 

الحداوي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/14إقليم: مديونةعبد ا العروي 23 إلتحاق بالزوجملوك ايمان 25579C المجاطية أولد

الطالب
مزدوج

المدرسة البتدائية 

فاطمة البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

المدرسة البتدائية 

البحتري

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
104/09/19 8 مزدوجسباتة )المقاطعة(01813Vنبيل سبيل

المدرسة البتدائية 

فاطمة البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

113/02/17عمالة: الميةالزرقطوني 30 مزدوجالشللت26620Jنسيمة كرام

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أنوال

ابن مسيك
116/09/97 88 مزدوجسباتة )المقاطعة(01805Lنعيمة عضراوي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

مولي الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

114/02/17إقليم: مديونةالفارابي 30 مزدوجالهراويين )البلدية(25666Xياسين بشرى

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
104/09/18 28 مزدوجالفداء )المقاطعة(01503Hأسماء امباركي

المدرسة البتدائية 

الخليل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

إخوان الصفا

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
304/09/19 12 ابن امسيك 01818Aأسية شريح

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

خفاجة

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
202/09/20 16 مزدوجسباتة )المقاطعة(01804Kأميمة بخبا

المدرسة البتدائية 

القدس

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية م 

بلعربي العلوي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
117/09/90 108 أقدمية 12 سنةأمينة الكواي 01775D سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الكويرة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الفضل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/16 14 مولي رشيد 26379Xابتسام بناجي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

106/09/17إقليم: مديونةابن باجة 24 المجاطية أولد 26687Gابن عمار مصطفى

الطالب
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 18 مولي رشيد 01787Sادريسي شرف

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الفضل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات لل الياقوت

عين السبع الحي 
102/09/20 6 الحي المي 01580Sارقيق اكرام

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسلي

مولي رشيد
104/09/18 18 مولي رشيد 01794Zاسامة الوالدي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

107/09/05إقليم: مديونةالفارابي 34 مزدوجالهراويين )البلدية(25666Xالحجلي نورة

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
106/09/01 60 سيدي عثمان 01773Bالحسنية امريدة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

عمالة: المضيق - مدرسة 11 يناير

الفنيدق
903/09/13 20 إلتحاق بالزوجالدرقاوي  نادية 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة ابن خلدون

عين الشق
202/09/20 16 عين الشق 18126Bالركيك حسناء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الفضل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 سيدي عثمان 18579Uالزروالي علء الدين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/91 94 مولي رشيد 01791Wالزيتوني فاطمة

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحدائق

الحي الحسني
106/09/00 90 الحي الحسني 23326Dالسعدية المدي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسجد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة المام البخاري

عين الشق
116/09/85 118 أقدمية 16 سنةالشابي عائشة 18136M عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسجد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
204/09/19 20 سيدي مومن 25774Pالعواج يسرا

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسلي

مولي رشيد
107/09/04 18 مولي رشيد 01794Zالغواري اسماء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

506/09/16إقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 18 إلتحاق بالزوجالماموني  ايمان 14516Cمزدوجكيسر

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 19714Cالمهدي الجوالي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/17إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 34 مزدوجالسوالم-الطريفية22331Xالمهدي صبري

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الكويرة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 سيدي عثمان 01769Xالنجمي سهام

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن باجة 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tالنعانعي عمر

المدرسة البتدائية 

الفضل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
202/09/20 6 مولي رشيد 01787Sالهداني  مريم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 سيدي عثمان 19713Bاميمة زيني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عثمان ابن عفان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/99 88 سيدي مومن 24698Vانجبار فاطمة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

سكينة بنت الحسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
226/01/17 38 مزدوجسباتة )المقاطعة(01809Rايمان الحرشي

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

مولي هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 سيدي عثمان 01776Eبايا خديجة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/94إقليم: مديونةعبد الله المصدق 32 مزدوجالهراويين )البلدية(24694Rبوشعيب خروبي

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية م 

القري

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/91 126 أقدمية 16 سنةتوغزان خديجة 01800F مولي رشيد

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الدروة النواصر

706/09/17إقليم: برشيد 24 مزدوجالدروة )البلدية(14060Gجهاد بهران

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
102/09/20 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01503Hجهاد حامدي

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

تيمية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 16 سيدي عثمان 01770Yجواهير زهرة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة ياسمينة

عين الشق
202/09/20 6 عين الشق 18119Uحسن شاكري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/91 70 مزدوجسباتة )المقاطعة(01781Kحسن كرما

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفجر

سيدي البرنوصي
107/09/05 38 سيدي مومن 25377Hحسناء مصلي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أحمد 

الراشدي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجحفيظة بائسين 01833S ابن امسيك

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الفضل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 01786Rحميد ثورية

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 سيدي عثمان 01777Fحنان الرزيقات

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 18 مولي رشيد 01796Bحنان بوكيود

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

عمالة مقاطعة سيدي مسعود

عين الشق
101/10/02 44 عين الشق 18162Rحنان خبال

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

101/01/17إقليم: مديونةفاطمة الزهراء 26 سيدي حجاج واد 26114Jحنان لطفي

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخليل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات مدرسة القريعة البتدائية

الفداء مرس 
402/09/20 6 مزدوجالفداء )المقاطعة(01510Rحياة جوات

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة النارة

عين الشق
111/09/00 44 إلتحاق بالزوجةخالد فضول 18121W عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

المسجد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 سيدي عثمان 01765Tخديجة السمللي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

دريد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/17 16 سيدي عثمان 19713Bخديجة جغلف

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/01إقليم: مديونةمحمود درويش 104 أقدمية 12 سنةخديجة خضري 27260E سيدي حجاج واد

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الفضل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 01786Rخديري رشيد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الترمذي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 12 مولي رشيد 24900Pراضي مريم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

القدس

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة سلمان الفارسي

عين الشق
204/09/18 28 عين الشق 18569Hرجاء الحاجب

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 18 مولي رشيد 01786Rرجاء مسعودي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أحمد 

الهيبة

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
204/09/18 18 مزدوجسباتة )المقاطعة(01807Nرشيدة بهادي

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/98 22 ابن امسيك 01815Xزكية اسامة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الداخلة

مولي رشيد
106/09/17 28 سيدي عثمان 27573Vزكية اكسيسو

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية علي 

بن ابي طالب

216/09/91إقليم: برشيد 98 أقدمية 12 سنةزهرة لغلم 14068R)مزدوجاولد عبو )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

تيمية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

316/09/96إقليم: برشيدمركزية الخليف 18 مزدوجالسوالم-الطريفية14369Tزهير م

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة ياسمينة

عين الشق
802/09/20 16 عين الشق 18119Uزينب الناجي الدريسي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 28 سيدي عثمان 18579Uزينب عزيف

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
302/09/20 16 مزدوجسباتة )المقاطعة(01809Rسعاد الدريسي

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

تيمية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/93 96 أقدمية 12 سنةسعاد برجة 01770Y سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

تيمية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
105/09/11 28 سيدي عثمان 01770Yسعاد شقيري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الترمذي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
130/01/17 40 مولي رشيد 24900Pسعاد مكوار

)المقاطعة(
مزدوج
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الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

أمغالة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
103/09/13 36 سيدي عثمان 01780Jسعدية أغفير

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية لل 

حسناء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 18 سيدي عثمان 01778Gسعيد البياد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الطلس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 10 مولي رشيد 22269Eسكينة صدوق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بلل

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 01784Nسلمى الراجي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

أمغالة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 12 سيدي عثمان 01780Jسلمى رفيقي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/98 54 ابن امسيك 01826Jسميرة العدناني القدميري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

سكينة بنت الحسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات العياشي

عين السبع الحي 
116/09/97 140 أقدمية 16 سنةسميرة المنصوري 01574K الحي المي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

مدرسة القاعدة 

العسكرية

302/09/16إقليم: الرحامنة 26 مزدوجانزالت لعظم08774Lسميرة سيري

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 16 سيدي مومن 01633Zسميرة لزعر

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

سكينة بنت الحسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

النسيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/15 28 سيدي مومن 26896Jسناء زيد المال

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

المدرسة البتدائية 

النصر

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
213/09/00 50 سيدي مومن 01631Xسناء وفاق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

القدس

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/17إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي 34 مزدوجتيط مليل )البلدية(26684Dسهام فريدي

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/06إقليم: مديونةابن رشد 36 سيدي حجاج واد 27214Eسهام ند بلعيد

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات فاطمة الفهرية

الدار البيضاء أنفا
104/09/19 8 سيدي بليوط 01398Uسهيل بكار

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/19إقليم: مديونةالفارابي 16 مزدوجالهراويين )البلدية(25666Xسومية خطابي

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة ابن خلدون

عين الشق
602/09/20 16 عين الشق 18126Bشاكر سكينة

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة البحتري

عين الشق
704/09/18 28 عين الشق 18127Cشحيط مريم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
114/02/17 32 مولي رشيد 01796Bشيماء محفيضي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 01799Eصبرين فيهات

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/18إقليم: مديونةالفارابي 18 مزدوجالهراويين )البلدية(25666Xصلحي م

المدرسة البتدائية 

الخليل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 12 سيدي عثمان 26615Dضحى بوخداد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/94إقليم: مديونةأبي بكر الصديق 54 مزدوجالهراويين )البلدية(01727Bعبد الله هزام

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
106/09/01 22 مزدوجسباتة )المقاطعة(01811Tعبد الصمد المجيدي

المدرسة البتدائية 

المسجد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
102/09/14 34 ابن امسيك 01824Gعبد العزيز المصدق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات للة أمينة

الدار البيضاء أنفا
130/10/93 150 أقدمية 16 سنةعبد المجيد منير 01446W المعاريف

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الجنرال الكتاني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
113/02/17 14 مولي رشيد 01798Dعبدالصمد الشرقاوي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 19715Dعبلة شجيع

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

القدس

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
205/09/11 32 سيدي مومن 25774Pعزيزة الشهايبي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة الفقيه الكانوني 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
102/09/20 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01498Cعياري أمينة

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 12 مولي رشيد 19715Dغزلن الغزواني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/19 12 مولي رشيد 01787Sغزلن تيزي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

دريد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

101/01/10إقليم: مديونةعبد الرحيم بوعبيد 22 المجاطية أولد 27093Yفا طمة  العقاد

الطالب
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

سكينة بنت الحسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الواقدي

عين السبع الحي 
116/09/93 148 أقدمية 16 سنةفاطمة  اليعقوبي 01596J الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/02 44 مولي رشيد 01789Uفاطمة اكريم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية لل 

نزهة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
113/02/17 38 مزدوجالفداء )المقاطعة(01496Aفاطمة الزهراء أوزال

المدرسة البتدائية 

القدس

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

إدريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
103/09/13 22 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بودحيم 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة الدريسية 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
102/09/20 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01506Lفاطمة الزهراء حسونة

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 سيدي عثمان 01768Wفاطمة الزهراء عطي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

202/09/20إقليم: الجديدةم/م الحويرة 6 مزدوجلمهارزة الساحل08117Xفاطمة الزهراء مخلوف

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة سيدي مسعود

عين الشق
104/09/18 28 عين الشق 18162Rفاطمة الزهراء مرحوم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية تنمل

ابن مسيك
104/09/18 28 مزدوجسباتة )المقاطعة(01806Mفاطمة منتظار

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

يوسف بن تاشفين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 24 سيدي البرنوصي 01692Nفاطمة ودي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بدر

ابن مسيك
102/09/20 16 ابن امسيك 01830Nفاطنة صمودة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 16 مولي رشيد 01787Sفتحي الهام

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/99إقليم: مديونةعبد الله المصدق 112 مزدوجالهراويين )البلدية(24694Rفتيحة  خاليفي

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

309/12/11إقليم: مديونةابن حزم 24 سيدي حجاج واد 26685Eفتيحة هلب

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 01796Bفدوى مستطيع

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

أمغالة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الواقدي

عين السبع الحي 
116/09/92 134 أقدمية 12 سنةفوزية    انواري 01596J الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

504/09/18إقليم: الجديدةمدرسة المام مالك 18 إلتحاق بالزوجفوزية اعويرة 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

المدرسة البتدائية 

المسجد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باها

باها
503/09/13 34 مزدوجأيت باها )البلدية(19994Gفوزية لمقدم

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن حزم بنات

الدار البيضاء أنفا
104/09/18 18 مزدوجأنفا )المقاطعة(01414Lكنزة فاضل

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/19إقليم: مديونةالفارابي 8 مزدوجالهراويين )البلدية(25666Xلبنى الموخ

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

السمارة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 20 إلتحاق بالزوجلبنى حداني 20399X سيدي مومن

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو 

الحسن المريني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/96إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمى 140 أقدمية 16 سنةليلى الرجراجي 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 01792Xليلى مواحيدي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الجنرال الكتاني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة ياسمينة

عين الشق
104/09/18 28 عين الشق 18119Uليلى وحيد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بدر

ابن مسيك
109/02/17 22 ابن امسيك 01830Nم الغمري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 14 سيدي مومن 01714Mمذكور عبد الرحيم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن باجة 26 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tمقار عائشة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
116/09/89 116 مزدوجالفداء )المقاطعة(01503Hمليكة   احصاوي

المدرسة البتدائية 

الفضل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 سيدي عثمان 25998Hمنجيد زينب

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

304/09/18إقليم: مديونةعين الحلوف 18 المجاطية أولد 01842Bمواحيدي خديجة

الطالب
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/91 142 أقدمية 16 سنةمينة لهداب 19715D مولي رشيد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية علي 

بن ابي طالب

101/01/10إقليم: برشيد 22 إلتحاق بالزوجنادية ابن الفاروق 14068R)مزدوجاولد عبو )البلدية
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المؤسسة الصلية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 18 سيدي عثمان 01777Fنادية الغوات

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/14 30 سيدي مومن 01624Pنادية بوكاد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات مدرسة الفداء البتدائية

الفداء مرس 
602/09/20 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01516Xنديري خديجة

المدرسة البتدائية 

مولي هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

إدريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
114/02/17 30 مزدوجسباتة )المقاطعة(01810Sنزهــــة بطــــاشـــي

المدرسة البتدائية علي 

بن أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية لل 

نزهة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/17 24 سيدي عثمان 01772Aنضال العسري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

للالياقوت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة م البقال

عين الشق
316/09/92 34 عين الشق 18118Tنعيمة حفوظي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الدارسة

عين الشق
114/02/17 38 عين الشق 18137Nنعيمة لخضر

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

مصعب  بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات شوقي الجيللي

عين السبع الحي 
102/09/20 16 الحي المي 01582Uنهران رجاء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخليل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن سعيد المغربي

عين السبع الحي 
604/09/19 12 الصخور السوداء 01595Hنهيلة كوكي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 14 مولي رشيد 01792Xنوال الكيحل

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخليل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 12 مولي رشيد 01799Eهاجر موتقي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة ابن سينا 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
206/09/17 32 مزدوجالفداء )المقاطعة(01499Dهجر كويساني

المدرسة البتدائية 

النصر

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

تيمية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
101/01/17 20 سيدي عثمان 01770Yهشام الرامي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أم 

أيمن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
114/02/17 40 سيدي مومن 21156Vوزنة الرحموني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

يوسف بن تاشفين

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
105/09/11 42 ابن امسيك 01817Zوهبي كنزة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

أمغالة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 14 سيدي عثمان 01780Jياسين الصافي

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة علي بن أبي طالب

الحي الحسني
104/09/18 18 الحي الحسني 26002M وفاء بوشيوع الجوهري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة صلح الدين اليوبي

الحي الحسني
121/02/17 14 إلتحاق بالزوجأبو الليث فاطمة 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المل

البرنوصي

المدرسة البتدائية معاذ 

بن جبل

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/16 6 سيدي البرنوصي 01694Rأحلم بنهشام

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أم 

سلمة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/92 50 سيدي مومن 19706Uأحمد أزريضا

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الرحامنة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

117/09/84إقليم: النواصرم. ابن العريف 12 مزدوجبوسكورة )البلدية(18572Lإدريس عزي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 12 سيدي مومن 01627Tأسكور حسناء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 12 سيدي مومن 01633Zأسماء القاسمي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/20إقليم: برشيدمركزية الحساسنة 6 إلتحاق بالزوجأغوشي عبير 14239Bمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
109/02/17 38 سيدي مومن 24696Tإلهام وعزيز

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أم 

أيمن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

النسيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
206/09/17 34 سيدي مومن 26896Jأمال رحو

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أم 

أيمن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

النصر

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 18 سيدي مومن 01631Xأميمة سامح

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

البصيري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

114/09/00إقليم: بنسليمانمدرسة النجمة 54 إلتحاق بالزوجأمينة كطاية 26923N)مزدوجبنسليمان )البلدية

المدرسة البتدائية م 

ماء العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
106/09/17 16 سيدي مومن 19705Tأنس غوجة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

101/01/17إقليم: مديونةمحمود درويش 28 سيدي حجاج واد 27260Eإنصاف بنحمو

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية 

السمارة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة المتنبي

عين الشق
104/09/12 19 إلتحاق بالزوجابتسام البوعيشي 18161P عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

يعقوب المنصور

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

مدرسة عبد الكبير 

الخطيبي الجماعاتية

415/09/05إقليم: الجديدة 42 مزدوجأولد حمدان24968Nابو سفيان وفاء
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

الرحامنة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

البصيري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 28 سيدي البرنوصي 01693Pابوالقاسيط حسناء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/91 64 سيدي مومن 01714Mاحمد بنرويدة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

السمارة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/88 40 سيدي مومن 20399Xاسميرس م

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الطلس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
113/02/17 24 سيدي مومن 27364Tالباز عائشة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة المتنبي

عين الشق
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجالزايدي سناء 18161P عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

103/09/13عمالة: الميةمولي عبد ا بنات 28 مزدوجالمية )البلدية(01899Nالعروي عبد الحكيم

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
117/09/90 102 سيدي مومن 01714Mالعكاري عزيزة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

ماء العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/20عمالة: الميةعين حرودة 1 16 عين حرودة 01715Nالكبيرة   دركي

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

السمارة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 28 سيدي مومن 20399Xالمليح كريمة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
304/09/18 16 سيدي مومن 19705Tالوالدي كوثر

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المتنبي

216/02/17إقليم: برشيد 38 مزدوجالدروة )البلدية(14309Cامال الهدي

المدرسة البتدائية أم 

أيمن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 18 سيدي مومن 01623Nباري سكينة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 26465Rبرواك نسيمة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

213/02/17عمالة: الميةابن حبوس 36 مزدوجالمية )البلدية(01896Kبشرى البكردي

المدرسة البتدائية أم 

أيمن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المتنبي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
101/01/10 34 مزدوجسباتة )المقاطعة(18580Vبشرى العلوي الشريفي

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
109/02/17 28 سيدي البرنوصي 01703Aبشرى نومين

)المقاطعة(
مزدوج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 8 سيدي مومن 01623Nبن ساسي معاد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

107/09/04إقليم: النواصرم. البوزانيين 30 إلتحاق بالزوجبن لحسن امينة 18171A)مزدوجالنواصر )البلدية

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
106/09/01 66 سيدي البرنوصي 01706Dبوشعور   إلهام

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابي 

العلء المعري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
320/01/17 38 سيدي البرنوصي 22004Sجدوالي مونة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

القدس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 8 سيدي مومن 23765Fجغني ابتسام

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

يوسف بن تاشفين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
230/01/17 28 سيدي البرنوصي 01692Nجميلة خويلي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/91 120 سيدي مومن 01714Mحبشان زهور

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/96 46 سيدي البرنوصي 01702Zحركات نجيب

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية  

الشيخ م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/14إقليم: مديونةمحمود درويش 34 سيدي حجاج واد 27260Eحسن الرقيبي

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/99 128 إلتحاق بالزوجحسناء الدهبي 01779H سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المان

عين السبع الحي 
104/09/02 46 الصخور السوداء 22962Hحسناء الساقي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

104/09/12إقليم: مديونةمحمود درويش 28 سيدي حجاج واد 27260Eحسناء السالمي

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
105/09/07 34 سيدي مومن 01714Mحليمة لعزيز

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الجاحظ

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 12 سيدي مومن 06523Pحمريطي أمال

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 01623Nحمزة حنان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

النصر

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

116/09/95إقليم: برشيدمركزية السوالم 56 سيدي رحال الشاطئ 14375Zحميد ملبي

)البلدية(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الوحدة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/98 78 سيدي مومن 22958Dحنان رحبي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

النهضة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
206/09/17 34 سيدي مومن 25001Zحنان لقباقبي اليعكوبي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

موسى بن نصير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 28 سيدي مومن 01622Mحنان مراد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الكواكبي

عين السبع الحي 
116/09/03 40 عين السبع 01614Dحياة بنشيخ

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أم 

سلمة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
111/09/02 104 سيدي مومن 19705Tخديجة السياري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية معاذ 

بن جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
106/09/00 54 سيدي البرنوصي 01700Xخديجة بوعصيد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات مدرسة المروة البتدائية

سيدي البرنوصي
104/09/18 18 سيدي البرنوصي 27527Vخرمودي زينب

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

النهضة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن كثير

عين الشق
113/02/17 27 إلتحاق بالزوجخولة حمي 18160N عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

116/09/99إقليم: مديونةالميرة لل خديجة 136 أقدمية 16 سنةرزقو عائشة 25358M)مزدوجالهراويين )البلدية

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

104/09/18إقليم: مديونةالميرة لل خديجة 14 مزدوجالهراويين )البلدية(25358Mرشيد الشلحاوي

المدرسة البتدائية 

الجولن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/96 54 سيدي مومن 01626Sرشيدة جبيلي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: الصخيرات المكي الناصري

 - تمارة
102/09/14 30 مزدوجتمارة )البلدية(01318Gرشيدة رزقي

المدرسة البتدائية ابن 

هانئ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
402/09/20 16 سيدي البرنوصي 01702Zرشيدة كموسى

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النعيم

سيدي البرنوصي
103/09/13 28 سيدي مومن 26098Sرضواني عتيقة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات إدريس الثاني

عين السبع الحي 
106/09/00 30 عين السبع 01602Rزكرياء جازولي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

205/09/11عمالة: الميةالرازي 30 مزدوجالشللت21255Cزنرتي فاطمة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية المام 

علي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 10 سيدي البرنوصي 01690Lزينب البوكا

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية زيري 

بن عطية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
202/09/20 6 سيدي البرنوصي 01696Tزينب قيرفتلن

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

باديس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 01619Jزينب محيمي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الحسن اليوسي

عين السبع الحي 
202/09/20 16 الحي المي 01583Vسارة  ايت لشهب

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أم 

أيمن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن كثير

عين الشق
113/02/17 38 عين الشق 18160Nسارة أنصار

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

103/09/13عمالة: الميةالطبري 28 مزدوجالمية )البلدية(01887Aسعاد التوفيقي

المدرسة البتدائية م 

ماء العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 01722Wسعاد الراجي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الجولن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن قتيبة

عين السبع الحي 
114/09/01 48 الحي المي 01585Xسعاد زاهر

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

106/09/17إقليم: النواصرم. بوسكورة 24 مزدوجبوسكورة )البلدية(18172Bسعيد صادقي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

خفاجة

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
202/09/20 6 مزدوجسباتة )المقاطعة(01804Kسكينة نفيد

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفجر

سيدي البرنوصي
104/09/18 18 سيدي مومن 25377Hسلمى كبلي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

113/02/17عمالة: الميةالفارابي 40 عين حرودة 27200Pسلمى لخميري

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

رشد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/12 26 سيدي البرنوصي 01703Aسلوى الخالقي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الحسن اليوسي

عين السبع الحي 
102/09/20 6 إلتحاق بالزوجسمية الرزيني 01583V الحي المي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 16 سيدي مومن 25774Pسمية الشرادي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
227/02/17 18 سيدي مومن 01625Rسمية حال

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

يعقوب المنصور

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
130/01/17 38 سيدي البرنوصي 01691Mسناء ابو فرح

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات زينب إسحاق

عين السبع الحي 
112/09/00 120 أقدمية 16 سنةسهام حسني 01616F عين السبع

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

هشام

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
102/09/20 16 ابن امسيك 01828Lسومية ركيك

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الجولن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

106/09/17إقليم: مديونةابن رشيق 30 مزدوجتيط مليل )البلدية(01710Hشيبوب صفاء

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

606/09/17عمالة: الميةالقاضي عياض 26 مزدوجبني يخلف24455Fشيماء عوداني

المدرسة البتدائية 

الجاحظ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/18 16 إلتحاق بالزوجشيهوب وجدان 01789U مولي رشيد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 26465Rصوفيا اليوسي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

102/09/20عمالة: الميةالرازي 16 مزدوجالشللت21255Cصوفيا كداني

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/14إقليم: مديونةالمتنبي 26 سيدي حجاج واد 27522Pعائشة جعوين

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النعيم

سيدي البرنوصي
104/09/18 14 سيدي مومن 26098Sعبد الغفور بن م

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

204/09/19إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 8 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26107Bعبد الفتاح ديكيم

المدرسة البتدائية ابن 

هشام

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة عبدالقادر المازني

عين الشق
313/02/17 36 عين الشق 24458Jعبد ا بخشو

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

126/11/08إقليم: مديونةالشياظمة 34 مزدوجالهراويين )البلدية(23743Gعبد المجيد شباب

المدرسة البتدائية م 

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
113/02/17 38 سيدي مومن 24696Tعبدالرحمان شيهاب

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

أسامة بن زيد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
101/01/17 28 سيدي البرنوصي 01705Cعصام مفليح

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الجاحظ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
106/09/17 18 سيدي مومن 01623Nعمر السوق

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

مركزية عبد الخالق 

الطريس

602/09/20إقليم: برشيد 16 مزدوجحد السوالم )البلدية(14364Mغزلن بولخضرت

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الجاحظ

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 20 سيدي مومن 06523Pفاطمة الديب

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

104/09/18إقليم: مديونةأحمد بوكماخ 18 المجاطية أولد 26501Eفاطمة الزهراء حاتيمي

الطالب
مزدوج

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات آمنة بنت وهب

الدار البيضاء أنفا
104/09/18 28 سيدي بليوط 01432Fفاطمة الزهراء محرم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
101/01/10 18 سيدي مومن 01714Mفاطمة معتصيم

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

العيون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/91 54 سيدي البرنوصي 01700Xفتحي فاطمة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

103/04/17إقليم: مديونةابن رشد 30 سيدي حجاج واد 27214Eفتيحة ريتي

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

106/09/00إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزية 45 إلتحاق بالزوجفخر الدين عزيزة 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أنوال

ابن مسيك
106/09/01 108 أقدمية 12 سنةفوزية غازي 01805L)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفجر

سيدي البرنوصي
106/09/00 36 سيدي مومن 25377Hكمال مونى

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الزهراوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/02 30 سيدي مومن 19706Uلبحيح م

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

النهضة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/99 84 سيدي البرنوصي 01700Xلطيفة الزين

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
113/02/17 38 سيدي مومن 24696Tلطيفة خليل

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

النسيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
106/09/17 34 سيدي مومن 26896Jلمياء فنان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

107/09/05عمالة: الميةغزوان 36 عين حرودة 19864Rلمياء هاني

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدا كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/90 104 سيدي البرنوصي 01706Dليلى  جزولي

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن عبد ربه

عين السبع الحي 
102/09/14 14 عين السبع 01601Pليلى الصافي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

603/09/13عمالة: الميةلل أسماء 34 مزدوجالمية )البلدية(01898Mليلى عما ري

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عقبة بن نافع

عين السبع الحي 
202/09/20 16 الصخور السوداء 01590Cليلى لمروسي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 14 سيدي مومن 26504Hمباركة بنعوام

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

ماء العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
202/09/20 6 سيدي البرنوصي 01690Lمحمـــــــــــــــــــد  شــكـــــرات

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفجر

سيدي البرنوصي
106/09/17 24 سيدي مومن 25377Hم دوش

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فارس 16 مزدوجاولد فارس14196Eم كرطومي الدريسي

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

1102/09/14إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 18 مزدوجبوجديان05765Rمروان جلل حسن آدم

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات أبو شعيب الدكالي بنات

الدار البيضاء أنفا
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجمريم اكوزول 01404A سيدي بليوط

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

116/09/99عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهرية 136 أقدمية 16 سنةمريم الرزيني 01155E باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

ماء العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهراوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 01712Kمريم الكردي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
106/09/01 40 سيدي مومن 01714Mمريم المير

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المعري

عين السبع الحي 
206/09/17 32 عين السبع 06528Vمريم بكبير

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
204/09/19 8 سيدي مومن 19705Tمريم بوكيل

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات مدرسة المروة البتدائية

سيدي البرنوصي
113/02/17 36 سيدي البرنوصي 27527Vمصطفى شفيق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

هشام

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

الوديع السفي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 24942Kمغازي سارة

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية أم 

أيمن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات مولي إدريس الول

عين السبع الحي 
116/09/92 122 أقدمية 16 سنةمليكة  شرفي 01586Y الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
118/09/02 40 سيدي عثمان 01779Hمليكة ايخبارن

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
204/09/19 22 سيدي البرنوصي 01709Gمليكة وابادا

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

هانئ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن قتيبة

عين السبع الحي 
102/09/20 16 الحي المي 01585Xمونا يونوس

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابي 

العلء المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة
106/09/01 48 مزدوجعين عتيق )البلدية(27292Pمونة فرم

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/91 62 سيدي مومن 01714Mميلودي مبصوط

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الرحامنة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/10 42 سيدي البرنوصي 01703Aمينة النماط

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن العريف 18 إلتحاق بالزوجمينة عبدالنور 18572L)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية زيري 

بن عطية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن هشام

عين السبع الحي 
116/09/92 148 أقدمية 16 سنةمينة غزوت 01589B الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الجولن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

122/03/17إقليم: مديونةابن رشيق 40 مزدوجتيط مليل )البلدية(01710Hنادية زعيكر

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

هانئ

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 16 سيدي مومن 01720Uنسرين حربول

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

106/09/17إقليم: مديونةقاسم أمين 26 سيدي حجاج واد 25999Jنعيمة لكريش

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

ماء العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المام الجزولي

عين السبع الحي 
104/09/19 22 عين السبع 06536Dنـــــــــــــــوال ابــــــــــو ليل

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الطلس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
122/03/17 36 سيدي مومن 27364Tنوال طيان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

117/09/90إقليم: النواصرم. رحال المسكيني 60 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26455Eنور الدين الكايلي

المدرسة البتدائية ابن 

هانئ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 16 سيدي مومن 01628Uنور الهادي مريم

)المقاطعة(
مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ
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عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 12 سيدي البرنوصي 01695Sنورة باوحي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م 

ماء العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
304/09/19 12 سيدي البرنوصي 01690Lهاجر اشبنات

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات فاطمة الفهرية

الدار البيضاء أنفا
102/09/20 16 سيدي بليوط 01398Uهاجر ياسيني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الكواكبي

عين السبع الحي 
113/02/17 30 عين السبع 01614Dهدى لطيفي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

الجاحظ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن قتيبة

عين السبع الحي 
304/09/18 18 الحي المي 01585Xهناء عصام

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أم 

أيمن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 10 سيدي مومن 01626Sوداد حناس

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
101/01/10 22 سيدي مومن 19706Uوهبي رشيد

)المقاطعة(
مزدوج

707/09/05إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدةسيدي غانم 77 مزدوجسيدي عابد08255X سلمي ادريس

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةالخيايطة 21 مزدوجلغديرة08124Eإبراهيم صابر

704/09/19إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م القياش 14 مزدوجمكرس08596Tأبو النصر لطيفة

904/09/18إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م آيت حام 18 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08093Wأشرف ودقي

404/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةسيدي غانم 21 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xإلهام الواعي

513/02/17إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةسيدي غانم 35 سيدي علي بن 08141Yأميمة أكريم

حمدوش
مزدوج

421/02/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 38 مزدوجأولد احسين08229Uأمين بجو

116/09/88إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن 156 أقدمية 16 سنةأمينة البوعلمي 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

204/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 21 مزدوجشتوكة08171Fإنتصار الزريوحي

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةمدرسة التهديب 16 مزدوجلغديرة08127Hاجنيخات مريم
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204/09/12إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةمدرسة الداخلة 34 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08093Wاحمد الشاكري

1021/02/17إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 35 مزدوجلغديرة08133Pاحيا ايت القاضي

106/09/00إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م بوخنين 109 إلتحاق بالزوجاد صالح خديجة 08203Rمزدوجأولد رحمون

204/09/02إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م سيدي فارس 101 إلتحاق بالزوجارزقي نعيمة 08099Cمزدوجحوزية

606/09/01إقليم: الجديدةمدرسة المنارإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود 114 إلتحاق بالزوجارضي الحجوبية 08075B)مزدوجالجديدة )البلدية

819/09/01إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م السلم 94 إلتحاق بالزوجاسماء بلعباس 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن 11 مزدوجلغديرة08127Hاسماء زوهير

307/09/05إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون 74 إلتحاق بالزوجاسماء فارس 08185Wمزدوجحوزية

616/09/99إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م أولد احسين 94 إلتحاق بالزوجاسماء وحيد 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

806/09/17إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 25 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yاسماعيل اوكاتي

204/09/19إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 14 مزدوجمكرس08599Wاسماعيل سويكت

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: الجديدةم/م أولد المقدم 177 أقدمية 16 سنةاسمهان    بوطيب 08210Yمزدوجمولي عبد ا

406/09/00إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 89 إلتحاق بالزوجالباهلي ليلى 08207Vمزدوجمولي عبد ا

1004/09/18إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 21 مزدوجمتوح08106Kالبضري كوثر

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدةسيدي غانم 18 مزدوجأولد عيسى08257Zالبللي مجيدة

116/09/86إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م امهيولة 187 أقدمية 16 سنةالجيللي العروة 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

602/09/10إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م بوعللة 51 إلتحاق بالزوجالحسيني فتيحة 08193Eمزدوجأولد رحمون
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805/09/03إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م الشروقة 89 إلتحاق بالزوجالحسيني مينة 27281Cمزدوجمولي عبد ا

104/09/19إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: الجديدةم/م القياش 14 مزدوجأولد صالح18199Fالحياني نعيمة

702/09/10إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 17 إلتحاق بالزوجالدياني حنان 08225Pمزدوجأولد احسين

903/09/13إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م البللت 43 إلتحاق بالزوجالرقيبة سميرة 08230Vمزدوجأولد احسين

1003/09/13إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م المحارزة 44 إلتحاق بالزوجالزعري فتيحة 08233Yمزدوجأولد احسين

104/09/19إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 24 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yالزهراء حجاج

1004/09/12إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 36 إلتحاق بالزوجالزياني نعيمة 08233Yمزدوجأولد احسين

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م لخماملة 169 أقدمية 16 سنةالسبيل المصطفى 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود 177 إلتحاق بالزوجالسعدية الحمداني 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

902/09/20إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدة 8 إلتحاق بالزوجالشاوي فتيحة 08524Pمزدوجشعيبات

116/09/91إقليم: الجديدةمدرسة الخضرإقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكة 133 أقدمية 16 سنةالشريف اكرام منيغ 27236Dمزدوجمولي عبد ا

602/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 9 إلتحاق بالزوجالضعيف فتيحة 08252Uمزدوجسيدي عابد

102/09/20إقليم: الجديدةم/م العتايتإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 مزدوجزاوية سايس08586Gالعباسي نبيلة

216/09/99إقليم: الجديدةمدرسة الخضرإقليم: الجديدةم/م الدحامنة 110 إلتحاق بالزوجالعثماني سعيدة 27236Dمزدوجمولي عبد ا

1013/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م الكدارة 26 مزدوجشتوكة08165Zالعدناني خديجة

304/09/19إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 14 مزدوجمكرس08596Tالعراسي ايمان

404/09/18إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 31 مزدوجأولد حمدان08547Pالعربي دغالي
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712/09/02إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود 85 إلتحاق بالزوجالعمراني حفصة 08100Dمزدوجمولي عبد ا

101/01/10إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م السعادة 39 مزدوجلغديرة08133Pالعمري م

104/09/12إقليم: النواصرم. مطار النواصرإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 39 إلتحاق بالزوجالغربي فتيحة 18169Y)مزدوجالنواصر )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة دار السلمإقليم: الجديدةم/م لوهاهسة 151 أقدمية 16 سنةالغزديسي نسرين 26724Xمزدوجسعادة

405/09/03إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م غيلس 85 إلتحاق بالزوجالفتوحي خديجة 08185Wمزدوجحوزية

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 183 أقدمية 16 سنةالكارة نادية 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةمدرسة البحابحة 131 إلتحاق بالزوجالكبيرة عيسى 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

502/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 مزدوجلغديرة08124Eالكحلوي اسماء

1021/10/09إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري 82 إلتحاق بالزوجالكرماط غزلن 08207Vمزدوجمولي عبد ا

802/09/20إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 سي احساين بن عبد 08503Sاللباني سناء

الرحمان
مزدوج

304/09/19إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 11 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hالمجدوبي كريمة

مركزية عبد الخالق إقليم: الجديدةم/م الرواحلة

الطريس

203/09/13إقليم: برشيد 45 مزدوجحد السوالم )البلدية(14364Mالمحافظ بديعة

117/09/84إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةم/م المساعدة 133 أقدمية 16 سنةالمصطفى احميز 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدةم/م بني سبع 15 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fالمصطفى بالخياط

مدرسة عبد الكبير 

الخطيبي الجماعاتية

216/09/95إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيويإقليم: الجديدة 117 إلتحاق بالزوجةالمصطفى حافظ 27004B)مزدوجالجديدة )البلدية

119/09/01إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 163 أقدمية 16 سنةالمصطفى عطيري 08210Yمزدوجمولي عبد ا

616/09/98إقليم: الجديدةم/م البحابحة أولد الحاجإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 95 إلتحاق بالزوجةالمعتصم بال المصطفى 08187Yمزدوجحوزية
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802/09/20إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدة 7 مزدوجلمهارزة الساحل08117Xالمللي خديجة

104/09/19إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 14 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vالمهدي الناصيري

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

702/09/20إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدة 7 إلتحاق بالزوجالناصري عائشة 08257Zمزدوجأولد عيسى

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

302/09/20إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: الجديدة 7 إلتحاق بالزوجالنميري خديجة 08160Uمزدوجشتوكة

م/م سيدي ام بن 

مبارك

عمالة: الصخيرات مدرسة الصنوبرإقليم: الجديدة

 - تمارة
511/09/00 85 مزدوجسيدي يحيى زعير25421Fالهائج احمد

م/م سيدي عبد ا بن إقليم: الجديدةم/م العوجات

يوسف

102/09/20إقليم: الجديدة 7 مزدوجأولد غانم08295Rالهام الدريسي

804/09/12إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 45 مزدوجسيدي بنور )البلدية(08475Lالهام الحمدوني

406/09/01إقليم: الجديدةمدرسة الخضرإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 112 إلتحاق بالزوجالهام لكرو 27236Dمزدوجمولي عبد ا

704/09/19إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م القياش 14 مزدوجمكرس08596Tالواهلي نورة

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م القيايلة 187 أقدمية 16 سنةالوزنة م 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات المتنبيإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح

الدار البيضاء أنفا
104/09/18 14 إلتحاق بالزوجاليوسفي هودى 01402Y سيدي بليوط

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 140 إلتحاق بالزوجامال كنعان 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعة اولد اسماعيلإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى

الحي الحسني
102/09/10 31 الحي الحسني 22670Rامال معروف

)المقاطعة(
مزدوج

205/09/03إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 85 إلتحاق بالزوجامان اليعقوبي 08207Vمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 175 أقدمية 16 سنةامل الكوهن 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

106/09/01إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: الجديدةم/م دار بلكندولية 53 مزدوجسبع عيون )البلدية(04115Xامهواش يونس

707/09/04إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م أولد بن حمو 63 إلتحاق بالزوجامينة القرقوري 08180Rمزدوجحوزية
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م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: سيدي بنورالحكاكشةإقليم: الجديدة 21 إلتحاق بالزوجامينة سلماجي 08409Pمزدوجلعكاكشة

404/09/18إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 31 مزدوجشتوكة08157Rايت ابراهيم امين

205/09/07عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 45 إلتحاق بالزوجايت خويا إلهام 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

704/09/19إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 9 إلتحاق بالزوجايمان البللي 08235Aمزدوجأولد احسين

مدرسة ابن رشيق إقليم: الجديدةم/م المساعدة

القيرواني

716/09/03إقليم: الجديدة 126 إلتحاق بالزوجايمان غريبي 08076C)مزدوجالجديدة )البلدية

404/09/12إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م لوهاهسة 38 إلتحاق بالزوجايمان قرموش 08230Vمزدوجأولد احسين

604/09/19إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: الجديدةم/م العتايت 14 مزدوجأولد فرج08514Dايمان مغراوي

307/09/04إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م بوملحة 55 إلتحاق بالزوجةباسي توفيق 08230Vمزدوجأولد احسين

413/02/17إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 26 مزدوجأولد رحمون08543Kبرجة سناء

904/09/12إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م الطايشة 57 إلتحاق بالزوجبشرى البضري 08180Rمزدوجحوزية

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةمدرسة السنابل 132 أقدمية 16 سنةبشرى الشماخ 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

304/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: الجديدة 21 مزدوجشتوكة08163Xبشرى المللي

1005/09/03إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م صقر 75 إلتحاق بالزوجبشرى مبان 08207Vمزدوجمولي عبد ا

402/09/10إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 35 إلتحاق بالزوجبشرى مهدي 08193Eمزدوجأولد رحمون

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

602/09/20إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: الجديدة 7 مزدوجأولد غانم08294Pبلمبخوت طامو

302/09/20إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: الجديدةم/م القياش 17 مزدوجمتوح08106Kبن بلل حسناء

104/09/18إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م لكراربة 22 إلتحاق بالزوجبن غانم  فاطمة الزهراء 08245Lمزدوجسيدي عابد
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117/09/90إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م أولد بن حمو 179 أقدمية 16 سنةبنيزة أمينة 27235Cمزدوجمولي عبد ا

604/09/18إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 28 مزدوجشتوكة08157Rبهيجة بوعبيد

304/09/02إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 51 إلتحاق بالزوجةبو شعيب نصا ر 08221Kمزدوجمولي عبد ا

702/09/20إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 10 إلتحاق بالزوجبوخضارة زهيرة 08189Aمزدوجأولد رحمون

مجموعة مدارس أولد إقليم: الجديدةم/م سيدي حمو

عكيل المركزية

1102/09/14عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجبوسعيد سهام 02544Pمزدوجالوداية

121/09/83إقليم: الجديدةمدرسة سيدي موسىإقليم: الجديدةم/م لهرابزة 177 أقدمية 16 سنةبوشعيب خرشفي 08071X)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/96إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 169 أقدمية 16 سنةبوعزة العثماني 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة علي بن أبي طالبإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي

الحي الحسني
102/09/20 17 الحي الحسني 26002Mبولخير امينة

)المقاطعة(
مزدوج

506/09/01عمالة: الميةالفلحإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 29 مزدوجالمية )البلدية(01900Pتمجيجت م

206/09/00إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م أولد احسين 102 إلتحاق بالزوجتورية غراب 27281Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةم/م الدحامنة 134 إلتحاق بالزوججليلة دحشي 08070W)مزدوجالجديدة )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الجديدةمدرسة السنابل

بوطيب 2

407/09/05إقليم: الناضور 34 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nجمال وايو

216/09/99إقليم: الجديدةمركزية الجديدةإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 130 إلتحاق بالزوججميلة بنيس 08065R)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/99إقليم: خريبكةم/م بلخيرإقليم: الجديدةم/م أحمد السرغيني 101 مزدوجلكفاف12121Zجميلة صديقي

304/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 20 إلتحاق بالزوججنات هند 08105Jمزدوجأولد فرج

116/09/96إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن 46 زاوية الشيخ 07344Gحاميد العماري

)البلدية(
مزدوج

806/09/17إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م بولعوان 37 سيدي علي بن 08141Yحبيبة بنحسون

حمدوش
مزدوج
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213/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي حموإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 36 إلتحاق بالزوجةحسان حسن 08145C سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج

مدرسة عبد ا بن إقليم: الجديدةم/م القيايلة

الشرقي

116/09/96إقليم: الجديدة 149 أقدمية 16 سنةحسن غرباوي 08069V)مزدوجالجديدة )البلدية

217/09/90إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون 133 أقدمية 16 سنةحسن مجاهد 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

205/09/07إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايم 41 إلتحاق بالزوجحسناء  موهب 08195Gمزدوجأولد رحمون

213/02/17إقليم: الجديدةم/م سلمنة : الدخلةإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 36 إلتحاق بالزوجحسناء الحراتي 08197Jمزدوجأولد رحمون

913/02/17إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م صقر 35 إلتحاق بالزوجحفياني بشرى 08233Yمزدوجأولد احسين

205/09/11إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: الجديدةم/م السلم 50 مزدوجالسوالم-الطريفية22331Xحفيظة ايت احميدة

102/09/20إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م القياش 7 مزدوجلغديرة08127Hحكام عبد الحق

106/09/00عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: الجديدةمدرسة التهديب 57 إلتحاق بالزوجحكيمة الريشي 01899N)مزدوجالمية )البلدية

804/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 21 إلتحاق بالزوجحلحول سناء 08252Uمزدوجسيدي عابد

305/09/16إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 36 إلتحاق بالزوجحليمة الزوهري 08238Dمزدوجأولد احسين

306/09/17إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 20 إلتحاق بالزوجحنان افحيلي 08201Nمزدوجأولد رحمون

مدرسة عبد العزيز إقليم: الجديدةم/م الطواجنة

الفشتالي

1005/09/03إقليم: خريبكة 40 إلتحاق بالزوجحنان الراعي 12022S)مزدوجوادي زم )البلدية

206/09/00إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م خمليش 134 إلتحاق بالزوجحنان الشويخ 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

903/09/13إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 31 إلتحاق بالزوجحنان المناري 08189Aمزدوجأولد رحمون

602/09/20إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: الجديدةم/م العتايت 7 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vحنان بوبراين

305/09/07إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 43 إلتحاق بالزوجحنان كريم 08233Yمزدوجأولد احسين
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مدرسة عبد ا إقليم: الجديدةم/م القواسم

الشفشاوني

116/09/96إقليم: الجديدة 157 أقدمية 16 سنةحوشة هشام 08103Gمزدوجأولد فرج

104/09/18إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 18 مزدوجمكرس08599Wخالد كانوني

814/02/17إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م بوعللة 34 مزدوجأولد حمدان08538Eخديجة  هنتاري

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 18 مزدوجلمهارزة الساحل08112Sخديجة الزوين

302/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 7 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xخديجة الغانمي

102/09/15إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م العرابطة 31 سيدي علي بن 08141Yخديجة القباطي

حمدوش
مزدوج

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الجديدةم/م المعاشات

الزهراوي

607/09/05إقليم: الرحامنة 94 إلتحاق بالزوجخديجة الهنوي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 21 مزدوجلغديرة08127Hخديجة الوصيف

104/09/18إقليم: الجديدةم/م العوجاتإقليم: الجديدةم/م بوخنين 15 إلتحاق بالزوجخديجة انهيرش 08494G أولد سيدي علي بن

يوسف
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. سعيد المانوزيإقليم: الجديدةم/م القياش 7 إلتحاق بالزوجخديجة دغرابي 25542M)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة: الصخيرات الموحدينإقليم: الجديدةم/م الشروقة

 - تمارة
212/09/02 77 مزدوجتمارة )البلدية(01307Vخديجة رشدي

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 21 مزدوجلغديرة08127Hخديجة زاد

316/09/99إقليم: الجديدةم/م أولد المقدمإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 103 إلتحاق بالزوجخديجة عابد 08217Fمزدوجمولي عبد ا

216/09/96إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد ا 122 إلتحاق بالزوجخديجة عنور 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

207/09/04إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 102 إلتحاق بالزوجخديجة فلح 08099Cمزدوجحوزية

713/02/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م الكدارة 22 مزدوجأولد عيسى08264Gخديجة منور

104/09/19إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 14 مزدوججابرية08483Vخديجة نشيد
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804/09/18إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 21 مزدوجشتوكة08154Mخذوج سمايني

505/09/07إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م بني سبع 77 إلتحاق بالزوجخربوش خديجة 08180Rمزدوجحوزية

المدرسة البتدائية إقليم: الجديدةمدرسة التهديب

الخنساء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
302/09/15 18 سيدي عثمان 01764Sدمسيري يوسف

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: الجديدةم/م السلمإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 7 إلتحاق بالزوجدنيا الفاتيحي 08148F سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج

101/01/17إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 22 إلتحاق بالزوجةربيع مدين 08201Nمزدوجأولد رحمون

113/02/17إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: الجديدةم/م بوعللة 34 مزدوجسيدي اسماعيل08108Mربيعة  صبحي

604/09/19إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةالخيايطة 14 مزدوجلغديرة08127Hرجاء  جيرا

104/09/02إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م سيدي فارس 81 إلتحاق بالزوجرجاء الصالح 08207Vمزدوجمولي عبد ا

901/01/10إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م لخماملة 37 إلتحاق بالزوجرجاء فوزي 08138V سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج

904/09/19إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 21 مزدوجشتوكة08173Hرجاء ملوكي

204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م الحيرش 21 مزدوجشتوكة08165Zرشيد الزردي

مدرسة عبد الكبير 

الخطيبي الجماعاتية

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدة 145 أقدمية 16 سنةرشيد بوعسرية 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/03إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 43 إلتحاق بالزوجرشيدة الهللي 08233Yمزدوجأولد احسين

624/02/17إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م لحميدات 35 مزدوجشعيبات08529Vرشيدة جمال الدين

216/09/99إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخل 123 إلتحاق بالزوجرمزي مونيا 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

102/09/10عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 31 إلتحاق بالزوجةزايد  فاضل 02740Cمزدوجتسلطانت

204/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م العرابطة 15 إلتحاق بالزوجزكية عطار 08151J سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج
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304/09/19إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 13 إلتحاق بالزوجزهرة الحريري 08235Aمزدوجأولد احسين

204/09/19إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 24 مزدوجمكرس08596Tزهرة راهيف

202/09/20إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةالخيايطة 17 مزدوجلغديرة08127Hزهيرة هريدو

102/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م الخريطات 7 مزدوجلغديرة08124Eزينب أبوالهدى

704/09/12إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 43 مزدوجأولد احسين08229Uزينب الجرافي

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة النخيلإقليم: الجديدةم/م البللت 15 إلتحاق بالزوجسارة الحسيني 18559X)مزدوجأزمور )البلدية

218/09/02إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخل 149 إلتحاق بالزوجسارة شريف 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

124/02/17إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 36 إلتحاق بالزوجسارة عاطف 08245Lمزدوجسيدي عابد

104/09/19إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م الكدارة 11 مزدوجسيدي اسماعيل21776Uسارة فرح

م/م أولد عبد ا بن إقليم: الجديدةم/م زاوية سايس

مسعود

102/09/20إقليم: الجديدة 7 مزدوجسبت سايس08576Wساليم ياسين

705/09/03إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 91 إلتحاق بالزوجسامية هنون 08214Cمزدوجمولي عبد ا

316/09/97إقليم: الجديدةمدرسة الخضرإقليم: الجديدةم/م الشروقة 117 إلتحاق بالزوجةسحناني رضوان 27236Dمزدوجمولي عبد ا

128/03/17إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م لحميدات 35 إلتحاق بالزوجسرقاف أمال 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

707/09/04إقليم: الجديدةمدرسة الفقيه الحطابإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 101 إلتحاق بالزوجسعاد السباقي 08064P)مزدوجالجديدة )البلدية

404/09/19إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 14 إلتحاق بالزوجسعاد المسعودي 08193Eمزدوجأولد رحمون

مدرسة عبد ا بن إقليم: الجديدةم/م الدحامنة

الشرقي

516/09/99إقليم: الجديدة 118 إلتحاق بالزوجسعاد كوشك 08069V)مزدوجالجديدة )البلدية

904/09/02إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: الجديدةم/م المساعدة 63 مزدوجأولد كواوش12095Wسعيد السعدي
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502/09/20إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م العتايت 9 إلتحاق بالزوجةسعيد بنار 08235Aمزدوجأولد احسين

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة النخيلإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 61 إلتحاق بالزوجسعيدة الشرقي 18559X)مزدوجأزمور )البلدية

104/09/19إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م الحيرش 14 مزدوجزاوية لقواسم08517Gسكينة سهل

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الجديدةمدرسة التهديب

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
105/09/11 38 سيدي مومن 26465Rسلطانة الدريسي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الكبير إقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس

الخطيبي الجماعاتية

602/09/20إقليم: الجديدة 8 إلتحاق بالزوجسلمى لخلوفي 24968Nمزدوجأولد حمدان

105/09/11إقليم: الجديدةم/م سيدي احميدةإقليم: الجديدةم/م البللت 38 إلتحاق بالزوجسمية التائب 08144B سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج

116/09/97إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةم/م الدحامنة 141 إلتحاق بالزوجسمية فقير 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 9 مزدوجلغديرة08127Hسميح الدحماني

406/09/01إقليم: الجديدةم/م المجاهدينإقليم: الجديدةمدرسة الوحدة 88 إلتحاق بالزوجسميرة الهنوي 08176Lمزدوجحوزية

324/02/17إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 36 مزدوجأولد حمدان08538Eسميرة حداد

216/09/97إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخل 128 إلتحاق بالزوجسميرة فجار 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

103/09/13إقليم: الجديدةم/م سيدي حموإقليم: الجديدةم/م الحوزية 37 إلتحاق بالزوجسميرة فلح 08145C سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج

122/09/03إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 85 مزدوجبوسكورة )البلدية(18180Kسميرة لحرش

607/09/04إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 85 إلتحاق بالزوجسميرة موهب 08207Vمزدوجمولي عبد ا

907/09/04إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 102 إلتحاق بالزوجسناء الحضري 08184Vمزدوجحوزية

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م الحوزية 157 أقدمية 16 سنةسناء العنياوي 27235Cمزدوجمولي عبد ا

502/09/20إقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديسإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 7 إلتحاق بالزوجسناء المرشيد 08056F)مزدوجأزمور )البلدية
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313/02/17إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 44 مزدوجأولد عيسى08267Kسناء عمراوي

804/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 18 إلتحاق بالزوجسناء مرتضي 08225Pمزدوجأولد احسين

705/09/03إقليم: الجديدةم/م أولد المقدمإقليم: الجديدةم/م القيايلة 86 إلتحاق بالزوجسهام             المنصوري 08217Fمزدوجمولي عبد ا

116/09/96إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 170 إلتحاق بالزوجسهام   العسولي 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن عبد ربهإقليم: الجديدةم/م الشروقة

عين السبع الحي 
205/09/03 97 عين السبع 01601Pسهام  الجعفاري

)المقاطعة(
مزدوج

905/09/11إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م القواسم 28 مزدوجشعيبات08529Vسهام  خرمودي

إقليم: مولي مشرع كريم المركزإقليم: الجديدةم/م امهيولة

يعقوب
812/09/02 107 أقدمية 12 سنةسهام ابن الخلقي 02129Nمزدوجسبع رواضي

705/09/03إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م أولد احسين 101 إلتحاق بالزوجسهام الركيك 27281Cمزدوجمولي عبد ا

216/09/98إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م المجاهدين 133 إلتحاق بالزوجسهام تناني 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

130/09/02إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 84 إلتحاق بالزوجسهام حدومي 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

704/09/18إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 15 مزدوجأولد عيسى08259Bسهام رضيان

104/09/19إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م الحويرة 11 مزدوجلمهارزة الساحل08112Sسهام شهاب

المدرسة البتدائية 3 إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيل

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
802/09/10 40 سيدي مومن 01628Uسهام عوكلي

)المقاطعة(
مزدوج

604/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م العقاد 15 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xسومية بلكميري

704/09/12إقليم: الجديدةم/م أحمد السرغينيإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 45 إلتحاق بالزوجسومية دحيمي 08223Mمزدوجمولي عبد ا

104/09/18إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 15 مزدوجمكرس08599Wشاريف حليمة

عمالة: الصخيرات المسيبرةإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون

 - تمارة
212/09/02 52 مزدوجتمارة )البلدية(01308Wشرفي هشام
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202/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xشفيق شامطي

203/09/13إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 28 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yشللي رقية

507/09/04إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود 59 إلتحاق بالزوجةشهيد م 08207Vمزدوجمولي عبد ا

304/09/19إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 14 مزدوجمكرس08596Tشوفاني أميمة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/20إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدة 17 مزدوجزاوية لقواسم08517Gشيخي سعيد

504/09/18إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 21 إلتحاق بالزوجشيماء دادي 08536Cمزدوجأولد حمدان

702/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xشيماء زيدوني

مدرسة أولد سي 

بوشعيب

101/01/06إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدة 103 إلتحاق بالزوجةطارق حفيظ 08207Vمزدوجمولي عبد ا

304/09/12إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 21 إلتحاق بالزوجةطارق قنبر 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

504/09/18إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 22 إلتحاق بالزوجةطبيخي بوشعيب 08238Dمزدوجأولد احسين

213/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م العوجات 33 مزدوجمكرس08599Wعا ئشة نعينيعة

116/09/91إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديس 154 أقدمية 16 سنةعائشة اشقايلي 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

304/09/19إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدةم/م العتايت 21 مزدوجلغديرة08129Kعائشة المعناوي

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 153 أقدمية 16 سنةعائشة بليغ 08070W)مزدوجالجديدة )البلدية

104/09/19إقليم: الجديدةم/م القواسمإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 مزدوجزاوية لقواسم08521Lعائشة شياط

عمالة: وجدة - م. مصطفى سكيكرإقليم: الجديدةجعافرة

أنكاد
102/10/09 35 إلتحاق بالزوجعابد مريم 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

604/10/02إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م الخريطات 101 أقدمية 12 سنةعادل اوصالح 08189Aمزدوجأولد رحمون
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104/09/19إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 14 مزدوجأولد عيسى08270Nعبد الله ايت محند

104/09/18إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدةم/م بني سبع 13 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fعبد الحق بوخال

704/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: الجديدةم/م بوملحة 17 إلتحاق بالزوجةعبد الحق مامون 08453Mمزدوجلعطاطرة

704/09/19إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م الحيرش 24 مزدوجشتوكة08171Fعبد الحكيم صيكوك

122/02/17إقليم: النواصرم. اولد عزوزإقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظ 32 مزدوجاولد عزوز18186Sعبد الرزاق شفيقي

516/09/95إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 63 إلتحاق بالزوجةعبد العالي اعيونة 08100Dمزدوجمولي عبد ا

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: الجديدةم/م القياش 18 مزدوجأولد فرج08510Zعبد الغني نادي

604/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 24 مزدوجشعيبات08529Vعبد القادر سند

102/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجمكرس08591Mعبد القادر نجيح

302/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 مزدوجأولد غانم08282Bعبد الكبير بلخديم

401/01/10إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيل 32 سيدي علي بن 08141Yعبدالله بوضياف

حمدوش
مزدوج

120/02/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 29 سيدي رحال الشاطئ 14375Zعبدالكبير البريك

)البلدية(
مزدوج

202/09/20إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vعبدالكبير شرافي

202/09/20إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hعبدالمجيد كميح

404/09/18إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 21 مزدوجأولد عيسى08267Kعبدالمومن نهيلة

302/09/20إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vعبدالهادي محيحة

مدرسة بولعوان 

الجماعاتية

102/09/14إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدة 28 مزدوجلغديرة08124Eعبقري  رشيد

679



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/80إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةجعافرة 245 أقدمية 16 سنةعدلوي حسن 08203Rمزدوجأولد رحمون

1004/09/12إقليم: الجديدةم/م صقرإقليم: الجديدةم/م الكدارة 31 مزدوجمكرس08593Pعدنان اجبيري

المجموعة المدرسية إقليم: الجديدةم/م الشروقة

البريدية

عمالة: طنجة - 

أصيل
301/01/17 14 مزدوجحد الغربية15262Nعدنان خرفي

102/09/20إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08093Wعديل كويعد

107/09/05إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م صبير الفاطمي 39 سيدي علي بن 08141Yعزالدين برباش

حمدوش
مزدوج

702/09/20إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fعزيز منصور

104/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةسيدي غانم 18 إلتحاق بالزوجعفاف نشيد الدريسي 08243Jمزدوجسيدي عابد

805/09/03إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م السواهلة 69 إلتحاق بالزوجعفني احلم 08185Wمزدوجحوزية

907/09/05إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةسيدي غانم 93 مزدوجأولد رحمون08189Aعلء  شركي

101/01/12إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 24 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08093Wعمر الخلفي

106/09/17إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 12 مزدوجمتوح08556Zعمر المحادي

812/09/02إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 31 مزدوجشتوكة08163Xعمر رياف

301/01/10إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 31 سيدي علي بن 08141Yعمر قناس

حمدوش
مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: الجديدةم/م السلطنة 15 إلتحاق بالزوجعناتي خديجة 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

213/02/17إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م الحوزية 28 إلتحاق بالزوجعواطف   عبدالله 08230Vمزدوجأولد احسين

302/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجمكرس08591Mعيدالمالك جرومي

704/09/18إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 14 مزدوجأولد غانم08290Kغزلن الهرام

680



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

205/09/07إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م أولد احسين 78 إلتحاق بالزوجغزلن زنيبر 08100Dمزدوجمولي عبد ا

618/09/01إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 123 إلتحاق بالزوجغنية مرجاح 08100Dمزدوجمولي عبد ا

604/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 15 إلتحاق بالزوجفاتحة الهاشمي 08243Jمزدوجسيدي عابد

406/09/17إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: الجديدةم/م العقاد 18 مزدوجسيدي اسماعيل08605Cفاتحة موافق

204/09/02إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 74 إلتحاق بالزوجفاطمة أبابا 08203Rمزدوجأولد رحمون

م م أيت حمو الحجاج إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود

المركزية

216/09/97إقليم: إفران 7 مزدوجضاية عوا10695Zفاطمة أكنزة

1021/02/17إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 26 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المجيد 08201Nمزدوجأولد رحمون

204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م الولجة 11 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء دينية 08151J سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: الجديدةم/م بوخنين

النجمة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
206/09/17 22 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زرقان 26466S سيدي مومن

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/14إقليم: مديونةعبد الله المصدقإقليم: الجديدةم/م امهيولة 20 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء غسولي 24694R)مزدوجالهراويين )البلدية

404/09/19إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 14 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vفاطمة العمري

516/09/95إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 92 إلتحاق بالزوجفاطمة بوعزيز 27281Cمزدوجمولي عبد ا

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةمدرسة سيدي علي

الموحدي

316/09/93إقليم: الجديدة 144 أقدمية 16 سنةفاطمة نقيل 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

م/م سيدي ام بن 

مبارك

202/09/20إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدة 8 إلتحاق بالزوجفاطمة والمعلم 08255Xمزدوجسيدي عابد

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكة 145 إلتحاق بالزوجفاهيمة  وردي 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

402/09/10إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 54 إلتحاق بالزوجفايدة العرفاوي 08180Rمزدوجحوزية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 18 مزدوجلمهارزة الساحل08112Sفتيحة بقالي
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213/02/17إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: الجديدةم/م الحوزية 27 إلتحاق بالزوجفتيحة خيالي 08536Cمزدوجأولد حمدان

620/10/17إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 20 إلتحاق بالزوجفدوى سرغات 08151J سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج

404/09/18إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 22 إلتحاق بالزوجفدوى سهيل 08201Nمزدوجأولد رحمون

102/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 مزدوجأولد غانم08282Bفريد الساحلي

807/09/04إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 56 إلتحاق بالزوجفوزية  لبروحي 08203Rمزدوجأولد رحمون

404/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م العوجات 21 إلتحاق بالزوجفوزية سند 08225Pمزدوجأولد احسين

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخل

الموحدي

116/09/95إقليم: الجديدة 149 أقدمية 16 سنةفوزية شمس الدين 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

702/09/20إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدة 7 إلتحاق بالزوجقصي فوزية 08247Nمزدوجسيدي عابد

103/09/13إقليم: النواصرم. الخوارزميإقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقية 34 مزدوجبوسكورة )البلدية(27566Mقيشوح وئام

416/09/02إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري 122 إلتحاق بالزوجكبيرة لغدير 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

118/09/02إقليم: الجديدةمدرسة الخضرإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 125 إلتحاق بالزوجكتنكة سميحة 27236Dمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م القيايلة 157 أقدمية 16 سنةكريم قريش 27235Cمزدوجمولي عبد ا

107/09/04إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م لخماملة 52 إلتحاق بالزوجكريمة الحوات 08221Kمزدوجمولي عبد ا

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م لهرابزة 153 أقدمية 16 سنةكريمة الصيحي 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

مدرسة لل عائشة إقليم: الجديدةم/م سيدي حمو

البحرية

116/09/97إقليم: الجديدة 173 أقدمية 16 سنةكريمة امغار 08057G)مزدوجأزمور )البلدية

216/09/92إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةمدرسة النخيل 141 إلتحاق بالزوجكريمة حميري 08070W)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م القيايلة 165 أقدمية 16 سنةكلع عبد اللطيف 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية
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604/09/18إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 21 مزدوجمكرس08596Tكلثوم مفتاح الدريسي

525/02/17إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 26 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yكوثر القدي

216/09/98إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م الحوزية 131 أقدمية 16 سنةكوثر زياني اندلسي 26681Aمزدوجمولي عبد ا

504/09/02إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م العتايت 86 إلتحاق بالزوجلبنى الدويبي 27281Cمزدوجمولي عبد ا

120/02/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م السلطنة 30 إلتحاق بالزوجلبنى الضاوي 08229Uمزدوجأولد احسين

113/02/17إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: الجديدةم/م لكراربة 35 إلتحاق بالزوجلبنى برادي 08615Nمزدوجالوليدية

1012/04/17إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 36 إلتحاق بالزوجلبنى حمديس 08247Nمزدوجسيدي عابد

716/09/98إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 118 إلتحاق بالزوجلبنى درنان 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

902/09/20إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 7 مزدوجأولد عيسى08259Bلبنى معطوف

416/09/97إقليم: الجديدةم/م أولد المقدمإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 123 أقدمية 16 سنةلبياض طامو 08217Fمزدوجمولي عبد ا

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

302/09/20إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدة 7 إلتحاق بالزوجلحروسي زهيرة 08264Gمزدوجأولد عيسى

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م لخماملة 98 إلتحاق بالزوجلطيفة ابرباش 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

505/09/03إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م الشروقة 101 إلتحاق بالزوجلطيفة غزالي 27281Cمزدوجمولي عبد ا

406/09/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م صقر 19 إلتحاق بالزوجةلكبالي عثمان 08229Uمزدوجأولد احسين

106/09/01إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيويإقليم: الجديدةم/م الخرارزة 114 إلتحاق بالزوجلماني حسناء 27004B)مزدوجالجديدة )البلدية

906/09/17إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 19 إلتحاق بالزوجلمياء يحيا 08193Eمزدوجأولد رحمون

806/09/17إقليم: الجديدةم/م سلمنة : الدخلةإقليم: الجديدةم/م لحميدات 29 إلتحاق بالزوجلهلل وهيبة 08197Jمزدوجأولد رحمون
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م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/20إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: الجديدة 7 مزدوجأولد غانم08294Pلويزي سناء

مدرسة أولد سي 

بوشعيب

101/01/06إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدة 110 أقدمية 16 سنةليلى  شكري 08207Vمزدوجمولي عبد ا

416/09/99إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م دار بلكندولية 109 إلتحاق بالزوجليلى حوري 27281Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةمدرسة السنابل 126 أقدمية 16 سنةليلى سلكي 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

204/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م العتايت 15 إلتحاق بالزوجليلى سميك 08252Uمزدوجسيدي عابد

304/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م لكراربة 21 إلتحاق بالزوجليلى وكاني 08243Jمزدوجسيدي عابد

504/09/02إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظ 90 إلتحاق بالزوجماجدة السايح 27281Cمزدوجمولي عبد ا

304/09/18إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م بني سبع 15 مزدوجسيدي اسماعيل21776Uماعزي ايمان

206/09/00إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م القيايلة 133 أقدمية 16 سنةمحاسن ليلى 27147Gمزدوجمولي عبد ا

113/02/17إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م الحويرة 36 سيدي علي بن 08141Yمحب عبدالرحمان

حمدوش
مزدوج

316/09/97إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م سيدي احميدة 70 إلتحاق بالزوجةم الرحوي 08207Vمزدوجمولي عبد ا

304/09/19إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م الحيرش 14 سي احساين بن عبد 08503Sم امين شوقي

الرحمان
مزدوج

116/09/96إقليم: الجديدةمدرسة البريجةإقليم: الجديدةم/م القواسم 149 أقدمية 16 سنةم صيد السلم 08074A)مزدوجالجديدة )البلدية

904/09/18إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م الحيرش 21 مزدوجشتوكة08173Hم مطميط

مدرسة عبد الكبير 

الخطيبي الجماعاتية

507/09/05إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدة 62 إلتحاق بالزوجمديحة هشاوي 08221Kمزدوجمولي عبد ا

216/09/97إقليم: الجديدةمدرسة المنارإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 141 إلتحاق بالزوجمرافق جميلة 08075B)مزدوجالجديدة )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م بولعوان 20 مزدوجشتوكة08173Hمرتضي  بشرى
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103/09/13عمالة: الميةطارق بن زيادإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 38 مزدوجبني يخلف18720Xمريم ايت ايهي

802/09/20عمالة: الميةم عابد الجابريإقليم: الجديدةم/م العتايت 17 مزدوجبني يخلف27549Uمريم خالد يحيى

604/09/19إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 24 مزدوجأولد فرج08514Dمريم عبد النعيم

513/02/17إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 45 مزدوجأولد احسين08235Aمريم لشرف

202/09/20إقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديسإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 8 إلتحاق بالزوجمشتاق نبيلة 08056F)مزدوجأزمور )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الجديدةم/م العزيزات

خلدون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
105/09/08 40 إلتحاق بالزوجمصدق  سهام 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

404/09/02إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 101 مزدوجسيدي عيسى13684Yمصطفى جبطي

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/20إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: الجديدة 7 مزدوجأولد غانم08294Pمعز زين العابدين

م/م سيدي ام بن 

مبارك

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدة 19 مزدوجأولد غانم08282Bمليكة إراوي

116/09/86إقليم: الجديدةمدرسة سيدي موسىإقليم: الجديدةم/م المريشات 159 أقدمية 16 سنةموسى الكردي 08071X)مزدوجالجديدة )البلدية

505/09/07إقليم: الجديدةم/م السلمإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 75 سيدي علي بن 08148Fمينة  الخزامي

حمدوش
مزدوج

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة سيدي موسىإقليم: الجديدةم/م أولد المقدم 179 أقدمية 16 سنةنادية   جواي 08071X)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 185 أقدمية 16 سنةنادية كرام 08070W)مزدوجالجديدة )البلدية

817/09/02إقليم: الجديدةمدرسة التريعي بناتإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 120 إلتحاق بالزوجةنبيل بسام 08062M)مزدوجالجديدة )البلدية

207/09/04إقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد امإقليم: الجديدةم/م المساعدة 56 مزدوججاقمة23161Zنبيلة رزوقي

121/09/83إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م أحمد السرغيني 177 أقدمية 16 سنةنجاة بكال 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

506/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م العزيزات 18 إلتحاق بالزوجندوى الطاهري 08243Jمزدوجسيدي عابد
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104/09/12إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايم 8 إلتحاق بالزوجنزهة البريمي 08127Hمزدوجلغديرة

عمالة مقاطعات الموحدينإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي

عين السبع الحي 
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجنشيط هاجر 01592E الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

202/09/20إقليم: الجديدةسيدي غانمإقليم: الجديدة 17 مزدوجأولد عيسى08274Tنظيري توفيق

104/09/19إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 14 مزدوجمكرس08599Wنعمان لعل

304/09/18إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 21 مزدوجشتوكة08154Mنعيمة الخضري

106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: الجديدةم/م الكدارة 28 مزدوجسيدي اسماعيل08108Mنعيمة بلهبرة

المركب التربوي إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود

تامنصورت - ابتدائي -

102/09/15عمالة: مراكش 30 إلتحاق بالزوجنعيمة بن امبارك 26654Wمزدوجحربيل

905/09/11إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م القواسم 28 مزدوجشعيبات08529Vنفكوي إبراهيم

1004/09/02إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م الخرارزة 62 إلتحاق بالزوجنفيد إلهام 08100Dمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد ا 119 إلتحاق بالزوجنفيسة عشيق 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

107/09/05إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م العقاد 85 إلتحاق بالزوجنوال بنبوعبد ا 08221Kمزدوجمولي عبد ا

104/09/18إقليم: الجديدةم/م القواسمإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 18 مزدوجزاوية لقواسم08521Lنور الدين طويل

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م الطايشة 95 إلتحاق بالزوجةنور الدين معاش 27281Cمزدوجمولي عبد ا

901/01/17إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م الطايشة 33 إلتحاق بالزوجنورا شداق 08233Yمزدوجأولد احسين

716/09/91إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 99 إلتحاق بالزوجةنورالدين العميم 27281Cمزدوجمولي عبد ا

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 21 مزدوجلغديرة08127Hنورالدين الفخار

306/09/17إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظ 16 إلتحاق بالزوجنورة  صفياني 08060K)مزدوجأزمور )البلدية
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804/09/18إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م القياش 21 مزدوجمكرس08599Wنورة الرايس

204/09/19إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 14 مزدوجسيدي اسماعيل21776Uنوعيم سعيدة

102/09/20إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 مزدوجأولد عيسى08270Nهاجر ناربي

404/09/18إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 21 سي احساين بن عبد 08503Sهجر هاشمي

الرحمان
مزدوج

216/09/99إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م القيايلة 151 أقدمية 16 سنةهدباء زهران 27147Gمزدوجمولي عبد ا

106/09/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون 18 مزدوجمكرس08599Wهدى بندحمان

1001/01/10إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م سلمنة : الدخلة 62 إلتحاق بالزوجهدى بولقوابع 08100Dمزدوجمولي عبد ا

104/09/19إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 21 مزدوجلغديرة08129Kهدى مزوز

104/09/02إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةسيدي غانم 149 أقدمية 16 سنةهشام زاك 27281Cمزدوجمولي عبد ا

416/09/02إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م خمليش 84 إلتحاق بالزوجةهشام كنتور 08207Vمزدوجمولي عبد ا

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م العقاد 155 أقدمية 16 سنةهموش عزيز 27235Cمزدوجمولي عبد ا

201/01/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م العقاد 21 إلتحاق بالزوجهند مغروب 08243Jمزدوجسيدي عابد

104/09/18إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م السواهلة 25 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hهيسوك رباب

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 25 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08092Vوداد الشاوي

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن 11 مزدوجلغديرة08127Hوداد مرزوق

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/20إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: الجديدة 7 مزدوجمتوح08556Zوديع زهيرة

113/02/17إقليم: سطاتمركزية  كيسرإقليم: الجديدةم/م بوعللة 35 إلتحاق بالزوجوفاء  احمميدي 14510Wمزدوجكيسر

687



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

614/02/17إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 30 إلتحاق بالزوجوفاء الرحيلي 08230Vمزدوجأولد احسين

113/02/17إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 35 إلتحاق بالزوجوفاء دحاني 08536Cمزدوجأولد حمدان

204/09/18إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 21 مزدوجأولد عيسى08264Gوفاء لحمادي

216/09/98إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 72 إلتحاق بالزوجياجيد حكيمة 08221Kمزدوجمولي عبد ا

413/02/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 38 مزدوجأولد احسين08229Uيسرى قرواش

عمالة: الصخيرات التحاد العربيإقليم: الجديدةمدرسة سيدي موسى

 - تمارة
216/09/95 100 مزدوجتمارة )البلدية(01315Dيسير نعيمة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

502/09/20إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدة 9 إلتحاق بالزوجيشكور لمعاشي رقية 08247Nمزدوجسيدي عابد

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م خمليش

الموحدي

215/09/00إقليم: الجديدة 134 إلتحاق بالزوجيمينة مسعود 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

304/09/18إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 21 إلتحاق بالزوجةيوسف السماهلي 08540Gمزدوجأولد رحمون

216/09/99إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م العزيزات 36 إلتحاق بالزوجةيوسف السيتري 08225Pمزدوجأولد احسين

602/09/20إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: الجديدةمدرسة الوحدة 6 المازيغيةالوليدية08109Nابراهيم اكركوش

عمالة: إنزكان ايت م العهد الجديدإقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد ا

ملول
601/01/17 30 إلتحاق بالزوجةجواد النجار 05060Z)المازيغيةأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشراقإقليم: الجديدةمدرسة تكني

ملول
801/01/17 30 المازيغيةأيت ملول )البلدية(05065Eفراح م

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: مديونةأبي بكر الصديق

عين الشق
116/09/97 40 عين الشق 27362Rأخساي أحمد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبي إقليم: مديونةمحمود درويش

عنان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
112/09/02 52 سيدي البرنوصي 01700Xأمينة بوراية

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات شوقي الجيلليإقليم: مديونةالفارابي

عين السبع الحي 
104/09/18 28 الحي المي 01582Uأمينة نجمي

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: مديونةالفارابي 18 مزدوجتيط مليل )البلدية(26684Dأيوب صبري
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504/09/18إقليم: النواصرم. م عابد الجابريإقليم: مديونةم شكري 20 مزدوجاولد عزوز25934Nأيوب معنة

102/09/20إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 8 إلتحاق بالزوجابتسام العطار 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

113/02/17إقليم: النواصرم. البوهالي مستورإقليم: مديونةمرشيش 18 مزدوجاولد عزوز18183Nابتسام الكرطي

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: مديونةابن الرومي

عين الشق
104/09/19 12 عين الشق 27362Rاسماء الحسيني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةالهللت 2

المتنبي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/94 175 إلتحاق بالزوجالخضري وفاء 18580V)مزدوجسباتة )المقاطعة

104/09/18إقليم: مديونةالمتنبيإقليم: مديونةابن الرومي 19 إلتحاق بالزوجالباتول بنوشن 27522P سيدي حجاج واد

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مديونةاولد الحارث

هريرة

112/09/02إقليم: برشيد 147 أقدمية 16 سنةالبشيري سهام 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

206/09/01إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: مديونةقاسم أمين 46 إلتحاق بالزوجةالجيللي البارودي 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

105/09/07إقليم: مديونةالهللت 2إقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 42 المجاطية أولد 01841Aالحسين أبوي

الطالب
مزدوج

عمالة مقاطعات شوقي الجيلليإقليم: مديونةالفارابي

عين السبع الحي 
104/09/19 22 الحي المي 01582Uالدوش ماجدة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة التحاد الفريقيإقليم: مديونةالميرة لل خديجة

عين الشق
104/09/18 28 عين الشق 26929Vالسعدية القادري

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية لل إقليم: مديونةسيدي ابراهيم

نزهة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/01 133 أقدمية 16 سنةالعرنوقي نهيدة 01772A سيدي عثمان

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: مديونةمليكة الفاسيإقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 6 مزدوجمديونة )البلدية(26495Yالمهدي حداد

304/09/18إقليم: مديونةم الباروديإقليم: مديونةعمر الخيام 14 مزدوجالهراويين )البلدية(25346Zالمهدي لغريب

104/09/19إقليم: مديونةالمتنبيإقليم: مديونةالشياظمة 14 سيدي حجاج واد 27522Pالمهدي منتصر

حصار
مزدوج

101/04/17إقليم: مديونةالحلحالإقليم: مديونةابن الرومي 28 مزدوجالهراويين )البلدية(01726Aالهاني سميرة

عمالة مقاطعة بشار بن بردإقليم: مديونةمليكة الفاسي

عين الشق
201/01/10 40 عين الشق 18124Zاوعل خديجة

)المقاطعة(
مزدوج
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106/09/17عمالة: الميةالبراهمةإقليم: مديونةم الوديع 34 مزدوجالشللت01719Tايمان فتاح

320/02/17عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: مديونةالمكي الناصري 12 مزدوجالشللت01738Nايوب شقير

102/09/20إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: مديونةابن الرومي 16 سيدي حجاج واد 26114Jبلحاج سعاد

حصار
مزدوج

102/09/10إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: مديونةم عبده 38 مزدوجتيط مليل )البلدية(26498Bبوحميد ليلى

103/09/13إقليم: مديونةالمتنبيإقليم: مديونةم عبده 19 إلتحاق بالزوجبوزيار صريا 27522P سيدي حجاج واد

حصار
مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةالمتنبيإقليم: مديونةالشياظمة 14 سيدي حجاج واد 27522Pبوشعيب النعيمي

حصار
مزدوج

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: مديونةعبد الله المصدق

عين الشق
106/09/17 38 عين الشق 27362Rتورية العماري

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة المتنبيإقليم: مديونةعبد الله المصدق

عين الشق
416/09/99 77 عين الشق 18161Pثــورية بصيـر

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةمحمود درويشإقليم: مديونةاولد حادة 28 سيدي حجاج واد 27260Eجمال عثمان

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةعين الحلوف

فاطمة البورقادي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
215/02/17 29 مزدوجسباتة )المقاطعة(01803Jجميلة بزي

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةرحمة أم الشهداء

جوهرة الدروة

104/09/02إقليم: برشيد 50 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uجناح عبد الصمد

عمالة مقاطعة م البقالإقليم: مديونةم الوديع

عين الشق
517/09/84 34 عين الشق 18118Tحسن الخياط

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18عمالة: الميةبدرإقليم: مديونةالشياظمة 31 مزدوجالشللت26370Mحسن السنوسي

مدرسة الدريسية إقليم: مديونةمليكة الفاسي

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
103/09/19 22 مزدوجالفداء )المقاطعة(01506Lحسناء مموز

104/09/18إقليم: مديونةالهللت 1إقليم: مديونةسيدي ابراهيم 31 المجاطية أولد 01840Zحسنية بنزيني

الطالب
مزدوج

106/09/17إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: مديونةم 11 يناير 18 المجاطية أولد 26897Kحليمة السعدية حجوي

الطالب
مزدوج
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102/09/20إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه 6 مزدوجالهراويين )البلدية(01727Bحمزة مكوس

204/09/18إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 14 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dحمزة نواس

116/09/99إقليم: مديونةقاسم أمينإقليم: مديونةالحنانشة 61 سيدي حجاج واد 25999Jحنان ازامي

حصار
مزدوج

102/09/20إقليم: مديونةابن الروميإقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 6 مزدوجمديونة )البلدية(26832Pحنان التاقي

عمالة مقاطعة عبدالرحمان احجيرةإقليم: مديونةالحمادات

عين الشق
127/01/17 30 عين الشق 24457Hحنان ايت داوود

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي

أمزيان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 21 سيدي مومن 24697Uخديجة الفنطوز

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: مديونةم البارودي 14 مزدوجالهراويين )البلدية(01727Bخديجة خيي

102/09/14إقليم: مديونةطارق بن زيادإقليم: مديونةمرشيش 16 المجاطية أولد 26381Zخديجة معلل

الطالب
مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بللإقليم: مديونةاولد الحارث

مولي رشيد
206/09/01 107 أقدمية 12 سنةدحمان نوال 01784N مولي رشيد

)المقاطعة(
مزدوج

402/09/15عمالة: الميةعين حرودة 1إقليم: مديونةأبي بكر الصديق 24 عين حرودة 01715Nرشيدة الكرش

)البلدية(
مزدوج

عمالة مقاطعة التحاد الفريقيإقليم: مديونةأبي بكر الصديق

عين الشق
106/09/01 97 أقدمية 12 سنةرضى مونيا 26929V عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

804/09/18إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: مديونةالهللت 2 20 المجاطية أولد 27258Cرقية المدنب

الطالب
مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18173Cزهير بن أسوس

702/09/20إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: مديونةم الوديع 16 سيدي حجاج واد 26114Jزهيرة رشيد

حصار
مزدوج

عمالة مقاطعات الحسن اليوسيإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

عين السبع الحي 
102/09/20 16 الحي المي 01583Vزينب بندارما

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: مديونةعلل بن عبد ا 18 مزدوجالشللت26620Jسارة العبدلوي

104/09/18إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 18 مزدوجتيط مليل )البلدية(26684Dسارة المليح
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المدرسة البتدائية إقليم: مديونةآمنة بنت وهب

الكويرة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 24 سيدي عثمان 01769Xسعاد صعصاع

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات المام مالكإقليم: مديونةالفارابي

الدار البيضاء أنفا
102/09/20 6 إلتحاق بالزوجسعاد مرحب 01442S المعاريف

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةالحنانشة

المنفلوطي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
106/09/01 94 إلتحاق بالزوجسعدني خديجة 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةرابعة العدويةإقليم: مديونةالشياظمة 14 مزدوجمديونة )البلدية(26898Lسعيد الموتقي

عمالة مقاطعة م البقالإقليم: مديونةم الوديع

عين الشق
116/09/98 38 عين الشق 18118Tسعيد عزيزي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: وجدة - م. اليمامةإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي

أنكاد
707/09/05 41 إلتحاق بالزوجسعيدة البوفي 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

604/09/18إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: مديونةعمر الخيام 28 مزدوجتيط مليل )البلدية(26498Bسعيدة لغمام

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: مديونةعين الحلوف 18 إلتحاق بالزوجسكينة سلك 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةمليكة الفاسي

إدريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
104/09/18 28 مزدوجسباتة )المقاطعة(01810Sسلمى هتوف

102/09/20إقليم: مديونةابن الروميإقليم: مديونةمليكة الفاسي 6 مزدوجمديونة )البلدية(26832Pسميرة الــتــاقــــي

104/09/18إقليم: مديونةالحنانشةإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه 18 سيدي حجاج واد 01736Lسهام السالمي

حصار
مزدوج

104/09/12إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: مديونةم الوديع 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(24170Wسهام الكراب

102/09/20إقليم: مديونةالنجاحإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 6 سيدي حجاج واد 27096Bسهام بنسعيد

حصار
مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: مديونةالفارابي 12 إلتحاق بالزوجشيماء الشين 01731F سيدي حجاج واد

حصار
مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةمليكة الفاسيإقليم: مديونةم البارودي 28 مزدوجمديونة )البلدية(26495Yعبد الهادي أقابو

104/09/18إقليم: مديونةعبد الرحيم بوعبيدإقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 18 المجاطية أولد 27093Yعتيقة المومني

الطالب
مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةابن باجةإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 18 المجاطية أولد 26687Gعزيزة زربان

الطالب
مزدوج
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312/09/00عمالة: مكناسعبد الخالق الطريسإقليم: مديونةالحنانشة 159 أقدمية 16 سنةعيساوي بشرى 19883L)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةرحمة أم الشهداء

جوهرة الدروة

105/09/08إقليم: برشيد 44 مزدوجالدروة )البلدية(26767Uغريب سمية

104/09/18إقليم: مديونةابن باجةإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 18 المجاطية أولد 26687Gغزلن  الهاني

الطالب
مزدوج

107/09/04إقليم: مديونةأحمد بوكماخإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 44 المجاطية أولد 26501Eفاطمة بعزي

الطالب
مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: مديونةفاطمة الزهراء 28 مزدوجتيط مليل )البلدية(01710Hفاطمة حمور

عمالة مقاطعة الياسمينإقليم: مديونةاولد حادة

الحي الحسني
304/09/02 57 الحي الحسني 25555Bفوزية سابق

)المقاطعة(
مزدوج

105/09/03إقليم: مديونةقاسم أمينإقليم: مديونةالحنانشة 67 سيدي حجاج واد 25999Jكريمة عيساوي

حصار
مزدوج

مدرسة المزرعة بنين إقليم: مديونةالفارابي

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
104/09/18 28 مرس السلطان 01529Lكوثر خصار

)المقاطعة(
مزدوج

112/09/02إقليم: مديونةابن رشدإقليم: مديونةالشياظمة 105 سيدي حجاج واد 27214Eلبنى مياه

حصار
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةالميرة لل خديجة

القدس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 22 مولي رشيد 01788Tلحسن أنتيفو

)المقاطعة(
مزدوج

201/01/17إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 28 مزدوجبوسكورة )البلدية(18180Kلطيفة لمقدم

مدرسة عبدالكريم إقليم: مديونةسيدي ابراهيم

الخطيب

116/09/99إقليم: سطات 149 أقدمية 16 سنةلمنبهي بهيجة 25823T)مزدوجسطات )البلدية

114/02/17إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 28 المجاطية أولد 27258Cليلى الجعفري

الطالب
مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بدرإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

ابن مسيك
104/09/18 18 ابن امسيك 01830Nمحسن خاتم

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/18إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: مديونةابن حزم 10 مزدوجتيط مليل )البلدية(19704Sم الكويط

106/09/00إقليم: مديونةسيدي ابراهيمإقليم: مديونةابن باجة 54 المجاطية أولد 01836Vم المصلوحي

الطالب
مزدوج
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116/09/98إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: مديونةاولد حادة 117 أقدمية 12 سنةمريم تومي 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

102/09/20إقليم: مديونةالحلحالإقليم: مديونةم الوديع 6 مزدوجالهراويين )البلدية(01726Aمريم خضراوي

102/09/09إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: مديونةالحي الجديد 22 مزدوجتيط مليل )البلدية(26498Bمريم وحدي

116/09/93إقليم: مديونةم الوديعإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 66 مزدوجالهراويين )البلدية(25347Aمصطفى زربان

عمالة مقاطعات عبد المجيد بن جلونإقليم: مديونةالحنانشة

عين السبع الحي 
118/09/03 44 إلتحاق بالزوجمنشيف حبيبة 01613C عين السبع

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةمولي ادريس الزهرإقليم: مديونةابن الرومي 18 مزدوجمديونة )البلدية(01834Tمنصاري فاطمة

127/01/17إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: مديونةم عبده 30 سيدي حجاج واد 01731Fمنى لكنادي

حصار
مزدوج

106/09/17إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: مديونةم 11 يناير 24 مزدوجمديونة )البلدية(26024Lنادية اللوزة

104/09/18إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: مديونةعمر الخيام 28 مزدوجتيط مليل )البلدية(19704Sنادية هللي

104/09/02إقليم: النواصرم. اولد بنعمرإقليم: مديونةالشياظمة 85 مزدوجبوسكورة )البلدية(23801Vنايت وحمان نادية

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةالحلحال

البحتري

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
113/02/17 14 مزدوجسباتة )المقاطعة(01813Vنبيل الديوبة

عمالة مقاطعة ياسمينةإقليم: مديونةمليكة الفاسي

عين الشق
602/09/20 20 عين الشق 18119Uنـــزهــة أحـبــــان

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: مديونةمرشيشإقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 6 المجاطية أولد 01844Dنوال المتوكل

الطالب
مزدوج

عمالة: الصخيرات المنظر الجميلإقليم: مديونةالشياظمة

 - تمارة
206/09/01 109 إلتحاق بالزوجهدى بوهلل 01326R)مزدوجالصخيرات )البلدية

102/09/20إقليم: مديونةسيدي ابراهيمإقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 16 المجاطية أولد 01836Vوداد مروق

الطالب
مزدوج

127/01/17إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: مديونةالهللت 1 40 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gياسين بروين

104/09/18عمالة: الميةالرازيإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 18 مزدوجالشللت21255Cياسين صامتي
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1004/09/18إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: مديونةعمر الخيام 10 مزدوجأولد صالح18200Gيوسف فريد

104/09/18إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 18 مزدوجتيط مليل )البلدية(01710Hيوسف مجكر

102/09/20عمالة: الميةبدرعمالة: الميةمجموعة مدارس واركو 7 مزدوجالشللت26370Mأحلم جدي

عمالة مقاطعات الطبريعمالة: الميةغزوان

الدار البيضاء أنفا
116/09/99 136 أقدمية 16 سنةإلهام بنعبد المالك 01439N المعاريف

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/16إقليم: سطاتالزواتنةعمالة: الميةالبراهمة شرقاوة 30 إلتحاق بالزوجةأنس المصباحي 21580Fمزدوجبني ياكرين

104/09/19عمالة: الميةللخديجةعمالة: الميةغزوان 20 عين حرودة 26175Aابتسام بنكردة

)البلدية(
مزدوج

102/09/09عمالة: الميةام البنينعمالة: الميةالرازي 40 مزدوجبني يخلف26368Kاحسان المودني

602/09/20عمالة: الميةم عابد الجابريعمالة: الميةالجزولي 6 مزدوجبني يخلف27549Uاحلم الهراوة

206/09/01عمالة: الميةالشريف الدريسيعمالة: الميةزناتة 54 مزدوجبني يخلف27100Fازهرة سعيدة

مدرسة المفتي أبو بكر عمالة: الميةاولد حميمون 2

زنيبر

116/09/96عمالة: سل 34 مزدوجبطانة )المقاطعة(01146Vاسريفي مصطفى

عمالة مقاطعة عبدالرحمان احجيرةعمالة: الميةبدر

عين الشق
106/09/17 12 عين الشق 24457Hاسماء مخلص

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/91عمالة: الميةالبرادعةعمالة: الميةابن زيدون 168 أقدمية 16 سنةالزهرة نخالي 01891E)مزدوجالمية )البلدية

304/09/19عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةام الرايات 12 سيدي موسى 20013Cالسوسي    فاطمة

المجدوب
مزدوج

116/09/99عمالة: الميةالبرادعةعمالة: الميةالفتح 96 إلتحاق بالزوجالشعيبية عيدي 01891E)مزدوجالمية )البلدية

504/09/18عمالة: الميةام الراياتعمالة: الميةاولد معزة 10 سيدي موسى 07840Wالفرشاخي فتيحة

المجدوب
مزدوج

104/09/12عمالة: الميةأنس بن مالكعمالة: الميةالبراهمة 28 مزدوجبني يخلف27559Eالمصطفى المتمر

المدرسة البتدائية عمالة: الميةالرشيدية

بوجمعة عميرش

116/09/98عمالة: فاس 24 نعمالمللي جمال 02093Z المرينيين

)المقاطعة(
مزدوج
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604/09/18عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 21 سيدي موسى 20013Cالمهدي أفتيحي

المجدوب
مزدوج

106/09/17عمالة: الميةالفارابيعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 28 عين حرودة 27200Pايمان جعفر

)البلدية(
مزدوج

112/09/00عمالة: الميةالحسنيةعمالة: الميةعين حرودة 2 91 إلتحاق بالزوجايمان خضري 01882V)مزدوجالمية )البلدية

304/09/18عمالة: الميةالوحدةعمالة: الميةالرازي 20 إلتحاق بالزوجبورجى وفاء 07727Yمزدوجبني يخلف

404/09/18عمالة: الميةسهام 1عمالة: الميةام البنين 7 عين حرودة 01718Sبوشرى بديع

)البلدية(
مزدوج

116/09/96إقليم: مديونةابن رشدعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 88 سيدي حجاج واد 27214Eبوشعيب أصبار

حصار
مزدوج

404/09/18عمالة: الميةالرازيعمالة: الميةمجموعة مدارس واركو 18 مزدوجالشللت21255Cبوطرف عماد

404/09/19عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةالزرقطوني 8 سيدي موسى 26369Lثورية  القبابي

المجدوب
مزدوج

106/09/00عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةالزرقطوني 84 سيدي موسى 20013Cجميلة هاروش

المجدوب
مزدوج

104/09/18عمالة: الميةالفارابيعمالة: الميةمجموعة مدارس واركو 28 عين حرودة 27200Pجهاد هبطي

)البلدية(
مزدوج

102/09/10عمالة: الميةطارق بن زيادعمالة: الميةالصفا 46 مزدوجبني يخلف18720Xجودي سهام

106/09/17عمالة: الميةالجزوليعمالة: الميةابن زيدون 26 مزدوجالشللت21256Dحسناء الكبيري

206/09/00عمالة: الميةالمصلىعمالة: الميةالفتح 68 مزدوجالمية )البلدية(01888Bحصني السعدية

404/09/19عمالة: الميةعين حرودة 2عمالة: الميةسيدي العربي 14 عين حرودة 01716Pحكيمة عطاش

)البلدية(
مزدوج

504/09/19عمالة: الميةعين حرودة 2عمالة: الميةسهام 1 9 عين حرودة 01716Pحميدة عمر

)البلدية(
مزدوج

عمالة: الصخيرات المسيبرةعمالة: الميةعبد الواحد المراكشي

 - تمارة
323/01/08 34 مزدوجتمارة )البلدية(01308Wحنجاف ندى

102/09/15عمالة: الميةالنسيمعمالة: الميةزناتة 22 إلتحاق بالزوجخديجة بالقباع 26900N)مزدوجالمية )البلدية
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204/09/19عمالة: الميةعين حرودة 2عمالة: الميةالجراوي 12 عين حرودة 01716Pخديجة قربال

)البلدية(
مزدوج

117/09/90عمالة: الميةادريس لحريزيعمالة: الميةام الرايات 157 أقدمية 16 سنةرباعي أعراب 26616Eمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعات عقبة بن نافععمالة: الميةسهام 2

عين السبع الحي 
217/09/90 126 أقدمية 16 سنةرشيدة ادلل 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفجرعمالة: الميةالزرقطوني

سيدي البرنوصي
117/09/90 126 أقدمية 16 سنةروازن عبد الكبير 25377H سيدي مومن

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/89عمالة: الميةيوسف بن تاشفينعمالة: الميةابن حبوس 36 إلتحاق بالزوجزرود جميلة 27099Eمزدوجبني يخلف

401/01/17إقليم: القنيطرةمدرسة أبي تمامعمالة: الميةام البنين 28 إلتحاق بالزوجزينب الغمازي 10943Uمزدوجأولد سلمة

212/09/02عمالة: الميةالبرادعةعمالة: الميةللعائشة 88 إلتحاق بالزوجزينب بوعزة 01891E)مزدوجالمية )البلدية

م/م م الخامس عمالة: الميةالمجد

المركزية

313/02/17إقليم: بنسليمان 35 إلتحاق بالزوجزينب دابلة 25090W)مزدوجبوزنيقة )البلدية

المدرسة البتدائية عمالة: الميةالفارابي

إخوان الصفا

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
106/09/17 22 ابن امسيك 01818Aزينب زاداني

)المقاطعة(
مزدوج

206/09/00عمالة: الميةالفشتاليعمالة: الميةسهام 2 21 إلتحاق بالزوجسعاد الرويجل 01884X)مزدوجالمية )البلدية

مدرسة المسيرة عمالة: الميةزناتة

الخضراء

416/09/85إقليم: طرفاية 16 مزدوجطاح06458Uسعيد اليعقوبي

202/09/14عمالة: الميةعين حرودة 2عمالة: الميةسهام 1 20 عين حرودة 01716Pسعيد زهيري

)البلدية(
مزدوج

116/09/98عمالة: الميةالنهضةعمالة: الميةالفتح 60 مزدوجالمية )البلدية(24687Hسعيدة المزواري

104/09/18إقليم: النواصرم. م الوديععمالة: الميةبدر 14 إلتحاق بالزوجسعيدة زوان 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

504/09/19إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيعمالة: الميةالنهضة 13 إلتحاق بالزوجسمية ادار 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

106/09/17عمالة: الميةالفارابيعمالة: الميةبئر لحلو 24 عين حرودة 27200Pسهــــام  قــــداري

)البلدية(
مزدوج

عمالة مقاطعات النوارعمالة: الميةالبراهمة

عين السبع الحي 
104/09/02 35 إلتحاق بالزوجسومية بن حجو 25892T عين السبع

)المقاطعة(
مزدوج
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416/09/95عمالة: الميةالمصلىعمالة: الميةاولد حميمون 2 52 مزدوجالمية )البلدية(01888Bشهيل عبد الرحيم

103/09/13عمالة: الميةطارق بن زيادعمالة: الميةعين تكي 32 مزدوجبني يخلف18720Xشيماء بوشطيب

104/09/18عمالة: الميةالرازيعمالة: الميةاولد معزة 18 مزدوجالشللت21255Cشيماء طريق

413/02/17عمالة: الميةالقاضي عياضعمالة: الميةالزرقطوني 34 مزدوجبني يخلف24455Fصارة    ابو اليث

116/09/98عمالة: الميةالنسيمعمالة: الميةابن حبوس 24 نعمصباح بوفرعة 26900N)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الصخيرات المكي الناصريعمالة: الميةالحسنية

 - تمارة
402/09/14 16 نعمعبد الرحيم الخيام 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/97عمالة: الميةالرشيديةعمالة: الميةالجزولي 17 إلتحاق بالزوجةعبد القادر شيخ 01897L)مزدوجالمية )البلدية

104/09/02إقليم: مديونةابن رشدعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 53 سيدي حجاج واد 27214Eعبد الهادي الحباري

حصار
مزدوج

104/09/19عمالة: الميةابن حبوسعمالة: الميةالنسيم 12 نعمعبي خولة 01896K)مزدوجالمية )البلدية

116/09/95عمالة: الميةادريس لحريزيعمالة: الميةعين تكي 62 مزدوجبني يخلف26616Eعزيزة الكمري

106/09/17عمالة: الميةالنهضةعمالة: الميةالحنصالي 12 نعمعزيزة الهيبة 24687H)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية صفي عمالة: الميةالجراوي

الدين الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
112/09/00 128 إلتحاق بالزوجعزيزة رويفيل 01706D سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

217/09/90إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبعمالة: الميةزناتة 159 أقدمية 16 سنةعمر أمعرص 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

504/09/18عمالة: الميةالحنصاليعمالة: الميةالنهضة 28 نعمفاطمة الحرش 21235F)مزدوجالمية )البلدية

102/09/20عمالة: الميةالصفاعمالة: الميةالرازي 16 مزدوجالشللت26619Hفاطمة الزهراء الحناوي

104/09/19عمالة: الميةالرازيعمالة: الميةاولد معزة 8 مزدوجالشللت21255Cفاطمة الزهراء بوعبيدي

306/09/17عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةالرازي 28 مزدوجبني يخلف25731Tفاطمة الزهراء منصور

698



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

112/09/02عمالة: الميةابن زيدونعمالة: الميةالجراوي 115 أقدمية 16 سنةفاطمة قدمي 01901R)مزدوجالمية )البلدية

704/09/19عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةسهام 1 12 سيدي موسى 26369Lفردوس أيت عثمان

المجدوب
مزدوج

104/09/18عمالة: الميةالنسيمعمالة: الميةالرازي 19 إلتحاق بالزوجةقرعاوي يوسف 26900N)مزدوجالمية )البلدية

104/09/18عمالة: الميةابن عطيةعمالة: الميةالرازي 19 إلتحاق بالزوجكعبوري الضاوية 01890D)مزدوجالمية )البلدية

702/09/20عمالة: الميةالرازيعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 6 مزدوجالشللت21255Cكوثر خبيزي

113/02/17عمالة: الميةالمسيرةعمالة: الميةللعائشة 23 إلتحاق بالزوجلبنى لطيفي 01885Y)مزدوجالمية )البلدية

113/02/17عمالة: الميةالبراهمةعمالة: الميةبئر لحلو 45 مزدوجالشللت01719Tلطيفة  فهيم

104/09/18عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةعمالة: الميةالشريف الدريسي 14 مزدوجبني يخلف01745Wليلى الكاوي

المدرسة البتدائية أبو عمالة: الميةسهام 1

هريرة

116/09/93إقليم: برشيد 130 أقدمية 16 سنةم,الحسن وردي الدريسي 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية عمالة: الميةزناتة

النسيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
113/02/17 40 سيدي مومن 26896Jمجري سكينة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/12عمالة: الميةعين حرودة 2عمالة: الميةالفشتالي 34 عين حرودة 01716Pم عبد الرسول

)البلدية(
مزدوج

806/09/17عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةعمالة: الميةللعائشة 22 مزدوجبني يخلف01745Wمروة روان

114/02/17عمالة: الميةللخديجةعمالة: الميةالفلح 30 عين حرودة 26175Aمريم  اربيعة

)البلدية(
مزدوج

307/09/05عمالة: الميةالفارابيعمالة: الميةسهام 1 26 عين حرودة 27200Pمريم الشوكي

)البلدية(
مزدوج

403/09/13عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةالبراهمة شرقاوة 26 مزدوجبني يخلف25731Tمريم بلباه

عمالة مقاطعة المام البخاريعمالة: الميةسيدي العربي

عين الشق
107/09/04 30 إلتحاق بالزوجمنى كلول 18136M عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

113/02/17عمالة: الميةللخديجةعمالة: الميةغزوان 20 عين حرودة 26175Aمينة  كوك

)البلدية(
مزدوج
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116/09/89عمالة: الميةالفارابيعمالة: الميةالصفا 63 إلتحاق بالزوجمينة الحصيني 27200P عين حرودة

)البلدية(
مزدوج

105/09/07عمالة: الميةالوحدةعمالة: الميةالقاضي عياض 38 مزدوجبني يخلف07727Yنادية أمين

113/02/17عمالة: الميةالشريف الدريسيعمالة: الميةزناتة 42 مزدوجبني يخلف27100Fنادية معيزي

102/09/20عمالة: الميةم عابد الجابريعمالة: الميةالشلل 8 إلتحاق بالزوجنجاة موصيلي 27549Uمزدوجبني يخلف

216/09/99عمالة: الميةلل أسماءعمالة: الميةالشلل 60 مزدوجالمية )البلدية(01898Mنجوى مصلية

101/01/10عمالة: الميةأنس بن مالكعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 31 مزدوجبني يخلف27559Eنعيمة ايت منا

104/09/18عمالة: الميةالجزوليعمالة: الميةاولد معزة 18 مزدوجالشللت21256Dنهيزاد حسب ا

104/09/12عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةالفرزدق 34 سيدي موسى 20013Cنورة العجرودي

المجدوب
مزدوج

104/09/18عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبعمالة: الميةسيدي العربي 21 عين حرودة 27199Nهند الحرشاوي

)البلدية(
مزدوج

204/09/18عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةمجموعة مدارس واركو 18 سيدي موسى 20013Cوفاء بوعزة

المجدوب
مزدوج

عمالة: الصخيرات الوفاقعمالة: الميةام الرايات

 - تمارة
803/09/13 31 مزدوجسيدي يحيى زعير26371Nوفاء وديعي

116/09/97عمالة: الميةطارق بن زيادعمالة: الميةالقاضي عياض 28 مزدوجبني يخلف18720Xيوسف لصفر

313/02/17عمالة: الميةزناتةعمالة: الميةالشريف الدريسي 20 سيدي موسى 07839Vيوسف هريتي

المجدوب
مزدوج

104/09/19إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةعمالة: الميةحي المسجد 12 المازيغيةبنسليمان )البلدية(07717Mعمر جركوك

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. اولد احمد 18 مزدوجأولد صالح26707D ايوب التوزي

204/09/18إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. التضامن 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lإحفا فاطمة الزهراء

104/09/19إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26455Eأركي كلثوم
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م/م سيدي اخديم إقليم: النواصرم. طارق بن زياد

المركزية

320/02/17إقليم: بنسليمان 15 إلتحاق بالزوجأسماء  لبداوي 07816Vمزدوجالشراط

104/09/12إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. رمل لهلل 34 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pأسماء حاضري

104/09/12إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. ابن العريف 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pأسماء طرمونية

102/09/20إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. ابن سينا 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dآسية أيت بولكسوت

107/09/04إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابن العريف 24 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cأكورو بوشرى

عمالة مقاطعات أبو شعيب الدكالي بناتإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

الدار البيضاء أنفا
104/09/12 25 إلتحاق بالزوجإلهام كرومي 01404A سيدي بليوط

)المقاطعة(
مزدوج

1001/01/17إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: النواصرم. عين الجمعة 30 مزدوجأيت عياش11864Vأمال بخري

104/09/19إقليم: النواصرم. الشراقةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 20 مزدوجبوسكورة )البلدية(18175Eأمال برغازي

507/09/05إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: النواصرم. طارق بن زياد 24 إلتحاق بالزوجأمال قسومي 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/97إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: النواصرم. ابن باجة 88 مزدوجبوسكورة )البلدية(18172Bأمال هكوري

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

102/09/20إقليم: النواصرم. م مجيدإقليم: النواصر 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26463Nأميمة الطائع

106/09/17إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. التضامن 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lأمين تويراس

104/09/18إقليم: مديونةم مزيان بلفقيهإقليم: النواصرم.م دار بوعزة 21 إلتحاق بالزوجأمينة وزهوم 25344X)مزدوجالهراويين )البلدية

102/09/15إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. عثمان بن عفان 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25341Uآيت الحاج حسناء

المدرسة البتدائية ابن إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

هانئ

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 22 سيدي مومن 01720Uآيت لبريني هالة

)المقاطعة(
مزدوج

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعة الوئامإقليم: النواصر

الحي الحسني
128/08/18 18 الحي الحسني 18567Fإيمان لحميني

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: النواصرم. حسن صفي الدينإقليم: النواصرم. عثمان بن عفان 12 مزدوجاولد عزوز25543Nأيوب القطقوطي
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504/09/19إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء 11 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26108Cأيوب مفتاح

107/09/05إقليم: النواصرم. ابوبكر الصديقإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26530Lابتسام  حسو

104/09/18إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصرم. ابوبكر الصديق 16 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26107Bابراهيم ديكيم

104/09/18إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابن سينا 17 إلتحاق بالزوجةابن الراس مراد 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. 18 نونبرإقليم: النواصرم. اولد مالك 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(20021Lابن الطالب راضية

102/09/20إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. الرحمة 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(25229Xابهوش وفاء

104/09/19إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 22 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25341Uابوهريم فاطمة الزهراء

116/09/97إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: النواصرم. ابن طفيل 28 مزدوجبوسكورة )البلدية(18172Bاحمد الحامدي

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم. مطار النواصر

هريرة

116/09/98إقليم: برشيد 14 إلتحاق بالزوجاحيدة نزهة 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعة ابن كثيرإقليم: النواصرم. الرحمة

عين الشق
104/09/19 12 إلتحاق بالزوجادبلعيد زينب 18160N عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: النواصرم. ابن خلدون

طفيل

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
130/03/17 38 سيدي مومن 01625Rاركيب سكينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: النواصرم. 11 يناير

عين الشق
204/09/18 28 عين الشق 27362Rاسماء مرابط

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الوئامإقليم: النواصرم. الرحمة

الحي الحسني
106/09/17 26 الحي الحسني 18567Fاسماعيل جعفوف

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي م بن عبد اإقليم: النواصرم. لحروش

الدار البيضاء أنفا
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجاسمهان كبو 01436K سيدي بليوط

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الياسمينإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحي الحسني
220/01/17 27 إلتحاق بالزوجاسنيدر نزهة 25555B الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/12إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابن طفيل 30 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cاسية الماوردي

عمالة مقاطعات عمر بن الخطابإقليم: النواصرم. م البارودي

عين السبع الحي 
204/09/19 22 الحي المي 01569Eاكرام  الخامسي

)المقاطعة(
مزدوج
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106/09/17إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي 12 مزدوجأولد صالح18200Gاكرام زروال

عمالة: الصخيرات بدرإقليم: النواصرم. ابن تومرت

 - تمارة
616/09/85 52 مزدوجتمارة )البلدية(01312Aالبدري سعاد

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الجاحظ

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
302/09/20 16 سيدي مومن 06523Pالبراد اميمة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

وتنان
404/09/02 71 إلتحاق بالزوجالبعثماني أمال 27583Fمزدوجالدراركة

104/09/19إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26455Eالبواب خديجة

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن تاشفينإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 14 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25234Cالبوري منية

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. رحال المسكيني

موسى بن نصير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 28 سيدي مومن 01622Mالحركة زينب

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/95إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 20 مزدوجلغديرة08127Hالحسين بازي

102/09/20إقليم: النواصرم. اولد عزوزإقليم: النواصرم. المواطنة 6 مزدوجاولد عزوز18186Sالحمداوي حسناء

عمالة مقاطعة الدارسةإقليم: النواصرم. لحفاية

عين الشق
104/09/02 48 عين الشق 18137Nالخبشي يونس

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الشهيد العربي البنايإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء

الحي الحسني
104/09/02 83 إلتحاق بالزوجالـــزهـــراء   بـلـيـتــــة 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

206/09/17إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. طارق بن زياد 30 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tالسعيد العباسي

عمالة مقاطعة النبعاثإقليم: النواصرم. بوسكورة

الحي الحسني
217/09/90 34 الحي الحسني 18166Vالعامرية بدياني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الزوهرة الحداويإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحي الحسني
106/09/00 26 إلتحاق بالزوجالعيان  جميلة 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. الرحمة 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pالفحفوحي حفيظة

604/09/19عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 مزدوجالشللت26620Jالقسمي عزيز

116/09/03إقليم: النواصرم. 18 نونبرإقليم: النواصرم. السكوم 72 أقدمية 12 سنةالكطابي ليلى 20021L)مزدوجبوسكورة )البلدية
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202/01/17إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: النواصرم. العمامرة 28 مزدوجالنواصر )البلدية(24705Cالمرتجي هالة

عمالة مقاطعة الزوهرة الحداويإقليم: النواصرم. لحروش

الحي الحسني
104/09/19 22 الحي الحسني 25765Eالمصطفى شطراف

)المقاطعة(
مزدوج

404/09/18إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: النواصرم.م الزاوية 11 مزدوجلغنيميين14278Uالمكي سمعوني

104/09/18إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. اولد الشيخ 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lالمهدي شيبونة

102/09/20إقليم: النواصرم. التضامنإقليم: النواصرم. اولد احمد 16 مزدوجدار بوعزة )البلدية(22669Pالناصري ياسين

116/09/83إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. رمل لهلل 138 أقدمية 16 سنةامغيرات سعيد 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. ابن خلدون

الدروة الجديدة

204/09/19إقليم: برشيد 22 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tاميمة جاكري

120/01/17إقليم: النواصرم. علي بن أبي طالبإقليم: النواصرم. اولد عبو 18 مزدوجاولد عزوز24637Dاميمة لحباس

1005/09/08إقليم: النواصرابن رشيقإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27041Sاوبقلة منعم

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن بطوطةإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26373Rايت منصور فاطمة

102/09/20إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. زليخة نصري 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18177Gايوب الهداجي

عمالة مقاطعة ابن عاشرإقليم: النواصرم. الشراقة

عين الشق
220/01/17 30 عين الشق 18122Xبدوان ربيع

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم. مطار النواصر

هريرة

106/09/00إقليم: برشيد 74 إلتحاق بالزوجبــشـــــرى   الـمـكــــاوي 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 14 مزدوجأولد صالح26834Sبنموجان سكينة

عمالة مقاطعة النهضةإقليم: النواصرم. م عابد الجابري

عين الشق
102/09/20 16 عين الشق 18163Sبومسيس لمياء

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة ال بتدائية إقليم: النواصرم. اولد عزوز

القدس

105/09/07إقليم: برشيد 45 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cبومليك لمياء

104/09/19إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(18178Hبيهات يونس
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عمالة مقاطعة سيدي مسعودإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء

عين الشق
502/09/20 17 عين الشق 18162Rتسافي خديجة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة الدارسةإقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

عين الشق
116/09/99 92 عين الشق 18137Nثورية شيبوب

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 01633Zجبران سكينة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة السلم1إقليم: النواصرم. زينب النفزاوية

الحي الحسني
102/09/20 16 الحي الحسني 25553Zجبران نسرين

)المقاطعة(
مزدوج

118/09/17إقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراءإقليم: النواصرم. زينب النفزاوية 20 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18191Xجمال مرزوك

عمالة مقاطعة الحاج قاسمإقليم: النواصرم. م البارودي

الحي الحسني
102/09/20 16 الحي الحسني 18189Vجميلة   البوشيري

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة المتنبيإقليم: النواصرم. السكوم

عين الشق
124/11/08 64 عين الشق 18161Pجميلة اديب

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 7 إلتحاق بالزوججهان  شوقي 24696T سيدي مومن

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء 23 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18187Tحدان يوسف

104/09/02إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 22 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25541Lحسن الطيب

102/09/20إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lحسن بحري

116/09/92إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: النواصرم. ابن باجة 86 مزدوجبوسكورة )البلدية(18172Bحسن مؤدب

204/09/18إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. ابن تومرت 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tحسناء  شديد

104/09/19إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 10 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26461Lحسناء البياض

عمالة مقاطعة الزوهرة الحداويإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحي الحسني
107/09/05 58 الحي الحسني 25765Eحسناء حمان

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: النواصرم. الرحمة

العميد

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
102/09/20 16 مزدوجسباتة )المقاطعة(01781Kحسناء حيداس

عمالة مقاطعة ابن كثيرإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

عين الشق
116/09/94 76 عين الشق 18160Nحسناء طوسي

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة مقاطعات أبو عنان المختلطةإقليم: النواصرم. البرار

الدار البيضاء أنفا
116/09/99 104 أقدمية 12 سنةحسناء موحسن 01410G سيدي بليوط

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة ابن خلدونإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

عين الشق
404/09/19 22 عين الشق 18126Bحسناء وكاك

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 25 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lحمزة الحارث

104/09/19إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 10 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dحمزة لمهل

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. اولد احمد 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18180Kحمزة هرادى

عمالة مقاطعة علي ابن ابي طالبإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

عين الشق
105/09/03 70 عين الشق 23759Zحنان اركيك

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/01إقليم: النواصرم. الخوارزميإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 62 مزدوجبوسكورة )البلدية(27566Mحنان الزرهوني

104/09/18إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 28 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26455Eحنان بلفقيه

116/09/97إقليم: النواصرم. ابن بطوطةإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 54 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26373Rحنان حاتم

202/09/20إقليم: النواصرم. م القريإقليم: النواصرم. ابن زيدون 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(26110Eحنان عزالدين

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. ابن سينا

إخوان الصفا

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
104/09/19 22 ابن امسيك 01818Aحنان مرتضى

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم. 11 يناير 24 مزدوجبوسكورة )البلدية(25970Cحنان هنان

104/09/19إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 مزدوجتيط مليل )البلدية(19704Sحودة هاجر

207/09/05إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: النواصرم.م دار الضمانة 26 إلتحاق بالزوجحياة قصبان 14316Kمزدوججاقمة

عمالة مقاطعة ابن كثيرإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي

عين الشق
206/09/01 42 عين الشق 18160Nخالد حداد

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/99إقليم: النواصرم. سعيد المانوزيإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء 28 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25542Mخالد فوزي

عمالة مقاطعة الشهيد ادريس الحريزيإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحي الحسني
116/09/92 12 الحي الحسني 18149Bخدوج ملوكي

)المقاطعة(
مزدوج
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104/09/18إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. اولد عزوز 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lخديجة   شماش

104/09/18إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. م الوديع 18 مزدوجأولد صالح26834Sخديجة أوعبدآل

204/09/18إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. التضامن 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tخديجة الدريسي

106/09/17إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. رمل لهلل 22 مزدوجأولد صالح26834Sخديجة ساهير

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

عين الشق
202/09/20 6 عين الشق 27362Rخديري سومية

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية وادي إقليم: النواصرم. عبد ا كنون

الذهب

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
302/09/20 6 سيدي مومن 19865Sخولة فلول

)المقاطعة(
مزدوج

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعة التحاد الفريقيإقليم: النواصر

عين الشق
202/09/20 6 إلتحاق بالزوجخولة همالي 26929V عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة: الصخيرات عمر بن عبد العزيزإقليم: النواصرم. عمر بن عبد العزيز

 - تمارة
206/09/01 100 مزدوجسيدي يحيى زعير01336Bدردور كوثر

104/09/19إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. اولد مالك 20 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pدكاك السعدية

عمالة مقاطعة عبدالرحمان احجيرةإقليم: النواصرم. اولد الشيخ

عين الشق
102/09/15 20 عين الشق 24457Hرشيد  البوفي

)المقاطعة(
مزدوج

105/09/03إقليم: النواصرم. السكومإقليم: النواصرم. عثمان بن عفان 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(21989Aرشيد بوكرن

مركزية عبد الخالق إقليم: النواصرم.م دار بوعزة

الطريس

204/09/02إقليم: برشيد 43 مزدوجحد السوالم )البلدية(14364Mرضوان الزاهي

105/09/11إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. الشريف الدريسي 20 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25341Uرضى  بولحيا

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. 11 يناير

السمو

204/09/02عمالة: فاس 69 إلتحاق بالزوجرفاوي ابتسام 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. اولد بنعمر

الراشدي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/95 46 ابن امسيك 01833Sرقية  جلولي

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 6 مزدوجالنواصر )البلدية(18195Bريحانة ناني

204/09/02إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: النواصرم. ابن تومرت 68 مزدوجأولد صالح18199Fزكية اكرني
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عمالة مقاطعة التقدمإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

الحي الحسني
228/01/17 40 الحي الحسني 18159Mزهرة بلخراف

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. ابن طفيل 20 مزدوجأولد صالح26834Sزهيرة ببغائي

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. ابن طفيل 26 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tزينب  بنور

113/02/17إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. التضامن 30 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26461Lزينب الشريعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية تنملإقليم: النواصرم. ابوبكر الصديق

ابن مسيك
202/09/20 6 مزدوجسباتة )المقاطعة(01806Mزينب المودن

عمالة مقاطعات شوقي الجيلليإقليم: النواصرم. ابن خلدون

عين السبع الحي 
102/09/20 16 الحي المي 01582Uزينب حليم

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tزينب هدهاد

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

عين الشق
102/09/20 6 عين الشق 27362Rسارة المكي الناصيري

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. السكوم 6 مزدوجأولد صالح26834Sسارة المير

عمالة مقاطعة علي ابن ابي طالبإقليم: النواصرم. التضامن

عين الشق
402/09/20 16 عين الشق 23759Zسارة اليوسفي

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة التحاد الفريقيإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي

عين الشق
116/09/98 32 عين الشق 26929Vسعيد لحنين

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/00إقليم: النواصرم. 18 نونبرإقليم: النواصرم. اولد مالك 88 مزدوجبوسكورة )البلدية(20021Lسعيدة  باراحمو

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء 21 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18187Tسعيدة بكار

المدرسة البتدائية عمر إقليم: النواصرم. علي بن أبي طالب

بن الخطاب

916/09/99عمالة: فاس 95 أقدمية 12 سنةسكاح هدى 19539M جنان الورد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. اولد عزوز

البصيري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 إلتحاق بالزوجسكينة  نايت سي 01693P سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. العمامرةإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 7 إلتحاق بالزوجسكينة ازنيبر 21590Sمزدوجأولد صالح

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: النواصرم. 11 يناير 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(24935Cسكينة هاب
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المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. ابوبكر الصديق

الراشدي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
102/09/20 6 ابن امسيك 01833Sسمية بنعشة

)المقاطعة(
مزدوج

209/02/17إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. اولد مالك 14 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dسمية نفعي

116/09/98إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. ابن تومرت 30 مزدوجأولد صالح26834Sسمير كروصي

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. البرار

إدريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
106/09/01 95 إلتحاق بالزوجسميرة هللي 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. ابن بطوطة 28 مزدوجبوسكورة )البلدية(18177Gسهام  مالك

عمالة مقاطعة ابن حمديسإقليم: النواصرم. الرحمة

الحي الحسني
104/09/02 96 إلتحاق بالزوجسهام سلمان 18145X الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. م البارودي

المسيرة الخضراء

120/01/17إقليم: برشيد 31 إلتحاق بالزوجسومية الخلداوي 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة النهضةإقليم: النواصرم. اولد عزوز

عين الشق
106/09/17 24 عين الشق 18163Sسومية مساعد

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. الشراقةإقليم: النواصرم. ابن سينا 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18175Eشهوب ابتسام

202/09/20إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25541Lشيماء بورقية

عمالة مقاطعة النرجسإقليم: النواصرم. ابن سينا

عين الشق
404/09/19 22 عين الشق 20018Hشيماء طموح

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. ابن العميد 24 مزدوجأولد صالح26834Sصالح حرتون

102/09/20إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 6 مزدوجأولد زيدان14262Bصباحي هشام

704/09/02إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: النواصرم. الندلس 21 إلتحاق بالزوجصفاء العلوي 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

406/09/17عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: النواصرم. الحاج الطيبي 32 مزدوجالمية )البلدية(01899Nصفاء صبحي

102/09/20إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء 7 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pصلح الدين الصالحي

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعات ابن الخطيبإقليم: النواصر

عين السبع الحي 
105/09/11 6 إلتحاق بالزوجصوفيا قاسمي 01600N عين السبع

)المقاطعة(
مزدوج
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عمالة مقاطعة النبعاثإقليم: النواصرم. ثريا الشاوي

الحي الحسني
104/09/02 72 أقدمية 12 سنةصويلحي إالهام 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

101/01/02إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم. عبد ا كنون 37 إلتحاق بالزوجعائشة جفران 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. ابن زيدون

البحتري

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
102/09/20 6 مزدوجسباتة )المقاطعة(01813Vعائشة فريد

116/09/82إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. اولد عبو 42 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25541Lعبد الله نجداوي

113/02/17إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. اولد الشيخ 38 مزدوجبوسكورة )البلدية(25229Xعبد الجليل زايد

عمالة مقاطعة فاطمة الفهريةإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء

الحي الحسني
117/09/90 159 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم الجبلي 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة النهضةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

عين الشق
116/09/91 131 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم بونري 18163S عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. الدهوبة 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25541Lعبد الرفيق مفتح

102/09/20إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. اولد عزوز 17 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lعبد الصماد    اليزيدي

204/09/19عمالة: الميةالرازيإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 12 مزدوجالشللت21255Cعبد الصمد جعفري

عمالة مقاطعة علي ابن ابي طالبإقليم: النواصرم. 11 يناير

عين الشق
104/09/18 28 عين الشق 23759Zعبد الفتاح مطيع

)المقاطعة(
مزدوج

118/09/02إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم. ابن تومرت 44 مزدوجبوسكورة )البلدية(25970Cعبد المجيد بركاوي

104/09/19إقليم: مديونةم مزيان بلفقيهإقليم: النواصرم. البوهالي مستور 12 مزدوجالهراويين )البلدية(25344Xعبدالصمد بوهبا

204/09/18إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابن تومرت 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cعبدالعالي الجاودي

عمالة مقاطعة الوئامإقليم: النواصرم. الرحمة

الحي الحسني
104/09/19 22 الحي الحسني 18567Fعبدباه شيماء

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي عبد الرحمانإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

الدار البيضاء أنفا
104/09/19 12 مزدوجأنفا )المقاطعة(01419Sعبده سلمى

عمالة مقاطعة النبعاثإقليم: النواصرم. رمل لهلل

الحي الحسني
116/09/96 145 أقدمية 16 سنةعـتيــقة  حـــلجـــي 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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204/09/19إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. التضامن 12 مزدوجأولد صالح26834Sعتيقة مسرور

202/09/20إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء 7 مزدوجأولد صالح26834Sعثمان خرامز

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم. ابن العميد

الحسن المريني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
101/01/17 14 سيدي عثمان 01766Uعدنان رضوان

)المقاطعة(
مزدوج

101/10/02إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. اولد احمد 80 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26455Eعزيزة مرتضى

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعة التحاد الفريقيإقليم: النواصر

عين الشق
328/08/18 28 عين الشق 26929Vعطفي وفاء

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

الزهراوي مركزية 

105/09/11إقليم: سيدي افني 6 مزدوجاثنين املو16764Wعلي صياد

عمالة مقاطعة النهضةإقليم: النواصرم. المواطنة

عين الشق
117/09/90 46 عين الشق 18163Sعمر حفيظي

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. ابن العميد

الدروة النواصر

111/09/17إقليم: برشيد 34 مزدوجالدروة )البلدية(14060Gغزلن آيت درى

204/09/19إقليم: مديونةم الباروديإقليم: النواصرم. م مجيد 22 مزدوجالهراويين )البلدية(25346Zفؤاد الياس

104/09/19إقليم: النواصرم. ابو القاسم الزيانيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26701Xفاضيل أسامة

104/09/19إقليم: النواصرم. اولد بنعمرإقليم: النواصرم. م القري 20 مزدوجبوسكورة )البلدية(23801Vفاطمة النصاري

104/09/19إقليم: النواصرم. عمر بن عبد العزيزإقليم: النواصرم. زليخة نصري 12 مزدوجاولد عزوز26147Vفاطمة الزهراء الموري

102/09/20إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: النواصرم. اولد احمد 16 مزدوجالهراويين )البلدية(01727Bفاطمة الزهراء اوضمان

201/01/17إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: النواصرم. عين الجمعة 18 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بولعلى 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء

عين الشق
102/09/20 16 عين الشق 27362Rفاطمة الزهراء عدراوي

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/10إقليم: النواصرم. ابن بطوطةإقليم: النواصرم. ابن سينا 34 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26373Rفاطمة المي

عمالة مقاطعة أنوالإقليم: النواصرم. ابن تاشفين

الحي الحسني
104/09/02 114 أقدمية 16 سنةفـاطمة رشدي 18167W الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج
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106/09/17إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. البرار 28 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dفاطنة معكول

104/09/18إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: النواصرم. النخيل 16 مزدوجأولد صالح18200Gفتيحة اتبر

202/09/20إقليم: مديونةعبد ا العرويإقليم: النواصرم. اولد احمد 16 المجاطية أولد 25579Cفتيحة امنضو

الطالب
مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. التضامن 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18180Kفتيحة ايت اركيك

116/09/89إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 50 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26455Eفتيحة وريك

302/09/20إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. ابن خلدون 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(25229Xفدوى  كريم

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم.م الزاوية

الدروة الجديدة

704/09/18إقليم: برشيد 21 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tفضلي حمزة

102/09/20إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 16 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26461Lفضيلي ايمان

104/09/19إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 8 مزدوجبوسكورة )البلدية(24170Wفوزية برجان

عمالة مقاطعات أبو شعيب الدكالي بناتإقليم: النواصرم. ابن تاشفين

الدار البيضاء أنفا
107/09/05 62 إلتحاق بالزوجكرومي  ابتسام 01404A سيدي بليوط

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: النواصرم. علي بن أبي طالبإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 مزدوجاولد عزوز24637Dكوثر نعاينعة

102/09/20إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 7 إلتحاق بالزوجلبردي فاطمة 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم.م  العيونإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 17 إلتحاق بالزوجلبنى أمناي 18179Jمزدوجاولد عزوز

103/09/13إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. ابن تومرت 30 مزدوجأولد صالح26834Sلبنى واكريم

202/09/15إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: النواصرم. اولد القاضي 12 سيدي حجاج واد 26114Jلطيفة  غما دي

حصار
مزدوج

107/09/05إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابن تومرت 38 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cلطيفة مجيد

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: النواصرم. مطار النواصر

عين الشق
116/09/95 34 عين الشق 27362Rلمريس نزهة

)المقاطعة(
مزدوج
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المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني

شوقي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 12 سيدي مومن 26504Hلوطاوي عبد الرحمان

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/15عمالة: سلمدرسة المنتزه 1إقليم: النواصرم. ابن خلدون 30 سيدي بوقنادل 27574Wليلى القزوي

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. الرحمة 22 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25541Lليلى ايت الفطيم

عمالة مقاطعة زليخة نصريإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحي الحسني
104/09/02 56 إلتحاق بالزوجماص بوشرى 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

113/02/17عمالة: الميةالفلحإقليم: النواصرم. اولد احمد 40 مزدوجالمية )البلدية(01900Pمجاطي سكينة

116/09/96إقليم: النواصرم. اولد بنعمرإقليم: النواصرم. ابن طفيل 38 مزدوجبوسكورة )البلدية(23801Vمحجوبة حوتا

104/09/19إقليم: النواصرم. اولد بنعمرإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 20 مزدوجبوسكورة )البلدية(23801Vمحفوظ  إيمان

202/09/20إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 6 سيدي حجاج واد 26114Jمراد النحلي

حصار
مزدوج

عمالة مقاطعة ابن كثيرإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

عين الشق
204/09/18 28 عين الشق 18160Nمرجانة   حسني

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: النواصرم. الشريف الدريسي 6 مزدوجأولد صالح18199Fمروان  العصمي

116/09/94إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 38 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cمرويك نعيمة

المدرسة البتدائية أهل إقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 16 سيدي مومن 01722Wمريم الصحراوي

)المقاطعة(
مزدوج

302/09/20إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: النواصرم. اولد احمد 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18572Lمريم الماموني

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. عبد ا كنون 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18180Kمريم عسال

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. الرحمة

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 16 سيدي مومن 19706Uمستعد الشيماء

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء 7 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lمستوقر م امين

104/09/12إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. ابن تومرت 28 مزدوجأولد صالح26834Sمصطفى بلعسري
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م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعة النبعاثإقليم: النواصر

الحي الحسني
116/09/84 94 الحي الحسني 18166Vمصطفى بوهو

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/15إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. لحفاية 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pمصطفى سفير

عمالة مقاطعات البشيري بنينإقليم: النواصرم. اولد مالك

الدار البيضاء أنفا
102/09/14 34 المعاريف 01448Yمليكة باهدي

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26455Eمليكة بوبغي

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: النواصرم. الندلس 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18572Lمليكة فارضي

102/09/14إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. اولد مالك 36 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cمها الجباص

302/09/20إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. زليخة نصري 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25541Lمينة اوكد

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. الشريف الدريسي

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 6 مولي رشيد 01787Sنادية  العروي

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: النواصرم. م مجيدإقليم: النواصرم. البوهالي مستور 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26463Nنادية صادقي

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

القدس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 16 مولي رشيد 01788Tناصير ربيعة

)المقاطعة(
مزدوج

عمالة مقاطعة النهضةإقليم: النواصرم. ابن باجة

عين الشق
104/10/94 100 أقدمية 12 سنةنجاة بن ركبة 18163S عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

118/09/17إقليم: النواصرم. ابن تاشفينإقليم: النواصرم. لحروش 34 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25234Cنجاة جبان

104/09/12إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: النواصرم. ابن طفيل 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18572Lنجاة عارف

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

مولي الحسن

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
121/09/07 60 ابن امسيك 01827Kنجوئ محتاج

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/92إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: النواصرم. الشراقة 149 أقدمية 16 سنةنجيب رديد 25359Nمزدوجعين تيزغة

716/09/95إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 6 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cندير عادل

110/09/19إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. اولد احمد 12 نرجس علوي عبدلوي 

سليماني
25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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104/09/18إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. المام البخاري 18 مزدوجأولد صالح26834Sنزهة محمودي

مدرسة المسيرة إقليم: النواصرم. م البارودي

الخضراء

101/01/17إقليم: وادي الذهب 32 إلتحاق بالزوجنضال  مسهلى 23305F)مزدوجالداخلة )البلدية

113/02/17إقليم: النواصرم. مطار النواصرإقليم: النواصرم.م الزاوية 34 مزدوجالنواصر )البلدية(18169Yنعمى قادري

118/09/17إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 38 مزدوجأولد صالح26834Sنعيمة الغربي

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. لحفاية

إدريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
116/09/97 122 إلتحاق بالزوجنعيمة لطراش 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية جمال إقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 6 سيدي مومن 01630Wنفقرن عزيزة

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: النواصرم. البوزانيينإقليم: النواصرم. الرحمة 34 مزدوجالنواصر )البلدية(18171Aنهال عيسى

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. عبد ا كنون

الدروة النواصر

104/09/19إقليم: برشيد 22 مزدوجالدروة )البلدية(14060Gهاجر الخضري

202/09/20إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(25229Xهاجر هداني

عمالة مقاطعة عبدالرحمان احجيرةإقليم: النواصرم. اولد الشيخ

عين الشق
202/09/14 26 عين الشق 24457Hهشام حصور

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. البرارإقليم: النواصرم. زليخة نصري 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(22911Cهشام عماري

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني

المتنبي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
101/01/17 40 مزدوجسباتة )المقاطعة(18580Vهناء الجديد

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: النواصرم. رحال المسكيني 28 مزدوجفضالت07731Cوالحاج تورية

602/09/20إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم.م المسيرة الخضراء 7 مزدوجالنواصر )البلدية(18195Bوداد محسن

113/02/17إقليم: النواصرم. اولد بنعمرإقليم: النواصرم. المام البخاري 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(23801Vوردية طركي

106/09/17إقليم: النواصرم. ابوبكر الصديقإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26530Lوسعدن خديجة

204/09/19إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. اولد الشيخ 10 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tوصال فنان
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عمالة مقاطعة التعاونإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

الحي الحسني
116/09/92 34 الحي الحسني 18150Cوعيد مصطفى

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/02إقليم: النواصرم. ابن حنبلإقليم: النواصرم. البوهالي مستور 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27565Lوفاء امنصور

104/09/19إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 9 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tوفاء كريضة

116/09/97إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم. ابن تومرت 52 مزدوجبوسكورة )البلدية(25970Cولد الضاوية وفاء

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعة م الزرقطونيإقليم: النواصر

الحي الحسني
102/09/20 6 إلتحاق بالزوجوهيبة مفتاح 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم. م القري 14 مزدوجبوسكورة )البلدية(25970Cياسين بنزوين

704/09/18إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم.م الزاوية 15 مزدوجالنواصر )البلدية(18195Bياسين فخيري

104/09/18إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(18178Hيسرا المجيد

102/09/16إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: النواصرم. التضامن 32 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mيوسف الدرزي

104/09/18إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. الشعري 14 مزدوجأولد صالح26834Sيوسف بخوش

104/09/19إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 12 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dيوسف عل

104/09/19إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. البكيريين 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dيوسف مرضي

102/09/20إقليم: النواصرم. ابن تاشفينإقليم: النواصرم. الرحمة 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25234Cيوسف مهيضرة

302/09/20إقليم: سطاتمدرسة عقبة بن نافعإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 7 المازيغيةبن أحمد )البلدية(14043Nرشيد الذكالي

عمالة مقاطعة ثريا الشاويإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم

الحي الحسني
1004/09/18 21 الحي الحسني 25766F  المهيري ليلى

)المقاطعة(
مزدوج

506/09/17إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية النوانة 19 مزدوجالبروج )البلدية(14057D  خديجة أعكوبي

806/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 22 إلتحاق بالزوجة  صلح الدين كمال 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية
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206/09/17إقليم: سطاتمدرسة اولد مراحإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 19 اولد امراح 14051X  م اكراري

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 17 ILHAM EL 

MOUADANE
14278Uمزدوجلغنيميين

1001/01/10إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 61 مزدوجالفقراء12129Hأتكديرت نزهة

304/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية النوانة 31 مزدوجالبروج )البلدية(14054Aأحلم لكلعي

116/09/95إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية تالويت 175 أقدمية 16 سنةأحمد مريزيك 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

202/09/20إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 9 إلتحاق بالزوجأسماء لسان الدين 07813Sمزدوجعين تيزغة

113/02/17إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: سطاتمركزية لعبادلة 45 مزدوجلحساسنة14239Bأسماء لوافي

104/09/19إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية التعاونية 14 مزدوجبني ياكرين21580Fأشرف بشارة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية الكرايمإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 21 مزدوجامزورة14580Xإلياس العماري

706/09/17إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 28 إلتحاق بالزوجأمال نجم الدين 14568Jمزدوجثوالت

المدرسة البتدائية إقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي

القاضي عياض

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 17 سيدي مومن 01624Pأميمة رشدي

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/18عمالة: الميةأنس بن مالكإقليم: سطاتمركزية البيوض 21 مزدوجبني يخلف27559Eأنس هينوب

102/09/20إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكرإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 مزدوجأولد فريحة14469Bإيمان بندرقاوي

206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 22 عين 14134Mأيوب الزواني

الضربان-لحلف
مزدوج

202/09/20إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 7 مزدوجسيدي الذهبي14101Bأيوب بامعروف

عمالة مقاطعة سلمان الفارسيإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة

عين الشق
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجةأيوب خياطي 18569H عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/18إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 21 مزدوجالبروج )البلدية(14057Dأيوب شكري
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مركزية اولد سي 

مسعود

304/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطات 14 مزدوجسيدي م بن رحال14558Yابتسام العكري

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: سطات

الحسني

113/02/17إقليم: برشيد 30 إلتحاق بالزوجابتسام مبروك 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

304/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 مزدوجسيدي م بن رحال14558Yابتسام مجيب

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمدرسة الداخلة 24 مزدوجمشرع بن عبو14550Pابراهيم المساوي

704/09/18إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 21 إلتحاق بالزوجابريطل آمال 14496Fمزدوجسيدي العايدي

مركزية اولد سي 

مسعود

402/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطات 7 مزدوجبني ياكرين22346Nابو الحنون نادية

116/09/98إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطاتمركزية اولد ناصر 163 أقدمية 16 سنةاحمد بنزاغ 14024T)مزدوجسطات )البلدية

102/09/20إقليم: سطاتمركزية لوكارفةإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجسيدي أحمد الخدير14438Tاحمد رشيد

204/09/19إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطاتمركزية الزواير 24 مزدوجبوكركوح14142Wاحمد زمزامي

المدرسة ال بتدائية إقليم: سطاتمركزية بوكركوح

القدس

413/02/17إقليم: برشيد 45 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cادريس بوسبولة

205/09/02إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 149 إلتحاق بالزوجاشطيبي الزهرة 25822S)مزدوجسطات )البلدية

604/09/18إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 31 مزدوجكيسر14513Zالبطي المصطفى

106/09/17إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 38 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sالتودي المهدي

202/09/20إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 7 مزدوجامزورة14574Rالدبياني عبد الله

106/09/17إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 28 مزدوجدار الشافعي14447Cالرباني حميد

مركزية سيدي حجاج 

القديم

902/10/02إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: سطات 89 مزدوجبني يخلف12103Eالزلكامي سعيدة

مدرسة سيدي عبد إقليم: سطاتمركزية آسية الوديع

الكريم

116/09/98إقليم: سطات 153 أقدمية 16 سنةالزهرة ادريسي نقيب 18640K)مزدوجسطات )البلدية
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216/09/95إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطاتالزواتنة 163 أقدمية 16 سنةالزيتوني رجاء ا 14025U)مزدوجسطات )البلدية

216/09/94إقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفيإقليم: سطاتمركزية تماسين 161 أقدمية 16 سنةالزيتوني ولد لشهب 14488Xمزدوجامزامزة الجنوبية

203/09/13عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: سطاتمركزية الكوشة 53 مزدوجبني يخلف24455Fالسعداني سهام

702/09/20إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجانخيلة14071Uالسعيد مجيدي

216/09/98إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 140 إلتحاق بالزوجالصبري فتيحة 25822S)مزدوجسطات )البلدية

مركزية اولد سي 

مسعود

عمالة مقاطعة اولد اسماعيلإقليم: سطات

الحي الحسني
102/09/20 17 الحي الحسني 22670Rالكوراري حسناء

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية اولد سعيد  بن 

علي سيد لغريب

316/09/94عمالة: الميةالفرزدقإقليم: سطات 147 أقدمية 12 سنةالمصطفى أغو 22007V)مزدوجالمية )البلدية

115/09/84إقليم: سطاتمدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية سيدي العايدي 249 أقدمية 16 سنةالمصطفى ابو عنان 14013F)مزدوجسطات )البلدية

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطاتمركزية تماسين

الخطيب

116/09/97إقليم: سطات 163 أقدمية 16 سنةالمصطفى خطابي 25823T)مزدوجسطات )البلدية

516/09/93إقليم: سطاتمدرسة المام مالكإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 153 أقدمية 16 سنةالمصطفى فراع 19130T)مزدوجسطات )البلدية

216/09/92إقليم: سطاتمدرسة الوحدةإقليم: سطاتمركزية لحلف 175 أقدمية 16 سنةالمعطي العسري 14046S)مزدوجبن أحمد )البلدية

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 21 مزدوجبني خلوك14426Eالمهدي الحيمر

مركزية لحباشة بني إقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي

خلوك

202/09/20إقليم: سطات 7 مزدوجبني خلوك14422Aالمهدي فتاشي

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطاتمركزية خميس كدانة

الخطيب

116/09/98إقليم: سطات 163 أقدمية 16 سنةالهاشمي السبطاوي 25823T)مزدوجسطات )البلدية

116/09/98إقليم: سطاتمدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 153 أقدمية 16 سنةالهاني زهراء 14013F)مزدوجسطات )البلدية

819/10/17إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية المغارات 28 مزدوجريمة14525Mالهشامي م

مركزية لحباشة بني 

خلوك

مدرسة سيدي عبد إقليم: سطات

الكريم

716/09/98إقليم: سطات 153 أقدمية 16 سنةامال  عروف 18640K)مزدوجسطات )البلدية
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مركزية أجبالة أولد 

مبارك

502/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: سطات 7 إلتحاق بالزوجامال الدري 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

102/09/20إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 17 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18187Tامينة الحمداوي

502/09/20إقليم: برشيدمركزية مولي التهاميإقليم: سطاتمركزية الحلة 17 مزدوجالسوالم-الطريفية14367Rانتصار شجران

106/09/17إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 28 مزدوجبني ياكرين14501Lانس السمللي

116/09/94إقليم: سطاتمركزية اولد عزوزإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 163 أقدمية 16 سنةايت ايدار سعيد 14478Lمزدوجامزامزة الجنوبية

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 28 مزدوجريمة14525Mايمان حمدوشي

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

701/01/17إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: سطات 22 مزدوجبئر مزوي12114Sايمان لوليد

مركزية اولد سليمان 

امزاب

102/09/20إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطات 7 مزدوجسيدي الذهبي14101Bايوب مسلم

211/09/00إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: سطاتمركزية لحلف 74 مزدوجبني يخلف12103Eبحباح م

104/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: سطاتمركزية ريمة 24 إلتحاق بالزوجبشرة المرواني 14372Wمزدوجالسوالم-الطريفية

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة جابر ابن حيانإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 133 أقدمية 16 سنةبشرى   العد وي 27250U)مزدوجخريبكة )البلدية

702/09/20إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 7 مزدوجكدانة14598Sبشرى أقبيب

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

804/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطات 31 مزدوجبني ياكرين21580Fبشرى المعروفي

102/09/10إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: سطاتمدرسة ثلث لولد 39 إلتحاق بالزوجبعبد ا صفاء 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/97إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 139 أقدمية 16 سنةبلوعدودي نجود 25822S)مزدوجسطات )البلدية

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 6 إلتحاق بالزوجةبمرجان عبد الواحد 14426Eمزدوجبني خلوك

عمالة: الصخيرات السلمإقليم: سطاتمركزية اولد احميتي

 - تمارة
316/09/92 31 مزدوجمرس الخير23104Mبن حميدوش عبد النبي
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104/09/18إقليم: سطاتمدرسة الداخلةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 24 إلتحاق بالزوجبنلوزة فاطمة الزهراء 14055B)مزدوجالبروج )البلدية

606/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 28 مزدوجمشرع بن عبو14549Nبوشرى الوافي

116/09/98إقليم: سطاتمدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية العونات 157 أقدمية 16 سنةبوشرى عباد 14013F)مزدوجسطات )البلدية

906/09/17إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 28 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sبومروان نوفيسة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد

طفيل المركزية

306/09/17إقليم: بنسليمان 38 مزدوجسيدي بطاش07820Zبونقاية أسماء

عمالة مقاطعة علي ابن ابي طالبإقليم: سطاتمركزية اولد حمو

عين الشق
402/09/20 7 عين الشق 23759Zتوفيق إخلص

)المقاطعة(
مزدوج

602/09/20إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 مزدوجاولد عامر14405Gتوفيق هروان

116/09/97إقليم: سطاتمركزية اولد عزوزإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 163 أقدمية 16 سنةثورية بنبوشتى 14478Lمزدوجامزامزة الجنوبية

104/09/18عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 21 مزدوجبني يخلف01745Wثورية سعودي

316/09/93إقليم: سطاتمركزية  الزوكشإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 161 أقدمية 16 سنةجابر عبدالله 14063Kمزدوجامزامزة الجنوبية

مركزية اولد سي 

مسعود

المدرسة البتدائية إقليم: سطات

عثمان ابن عفان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 17 مولي رشيد 24454Eجاري بوشرى

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية دار القايد 

التونسي

116/09/94إقليم: سطاتمدرسة البلديةإقليم: سطات 171 أقدمية 16 سنةجمال رازي 18639J)مزدوجسطات )البلدية

213/02/17إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية النوانة 35 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sجميلة القاسمي

117/09/90إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية  لورارقة 169 أقدمية 16 سنةجميلة بو طنان 14023S)مزدوجسطات )البلدية

مركزية اولد سي 

موسى

104/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطات 21 مزدوجبني ياكرين21580Fجيا فاطمة

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

819/10/17إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطات 28 مزدوجبني ياكرين14501Lحجيبة طيوب

116/09/85إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 229 أقدمية 16 سنةحدامي حمو 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية
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106/09/17إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 38 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sحسان نجاة

مركزية دار القايد إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان

التونسي

1016/09/97إقليم: سطات 109 إلتحاق بالزوجةحسن  داكي 14541Eمزدوجاولد الصغير

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 7 مزدوجسيدي م بن رحال14558Yحسن البوحميدي

117/09/90إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية  الجدات 179 أقدمية 16 سنةحسن شهاب الدين 14022R)مزدوجسطات )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 28 مزدوجبن أحمد )البلدية(14123Aحسن شوريق

116/09/93إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطاتمركزية  الجدات 173 أقدمية 16 سنةحسن مستوي 14025U)مزدوجسطات )البلدية

706/09/17إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 38 عين 14127Eحسناء الحساني

الضربان-لحلف
مزدوج

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية النوانة 21 مزدوجالبروج )البلدية(14054Aحسناء العلوي

606/09/17إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 29 إلتحاق بالزوجحسناء المزوضي 14496Fمزدوجسيدي العايدي

504/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: سطاتمركزية العطوشة 18 إلتحاق بالزوجحسناء بومسمار 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سطاتمركزية بئر مراح

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجحسناء رقراق 19715D مولي رشيد

)المقاطعة(
مزدوج

704/09/18إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية  واد برس 25 إلتحاق بالزوجحسناء محفاض 14540Dمزدوجاولد الصغير

المدرسة البتدائية إقليم: سطاتمركزية اولد موسى

القدس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 17 مولي رشيد 01788Tحسناء ولمعلم

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/95إقليم: سطاتمدرسة الشهيد رشديإقليم: سطاتمركزية مكارطو 177 أقدمية 16 سنةحسني عبدالرحمان 14047T)مزدوجبن أحمد )البلدية

مركزية اولد سعيد  بن 

علي سيد لغريب

416/09/96عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيإقليم: سطات 145 أقدمية 12 سنةحفيظة كعب 01883W)مزدوجالمية )البلدية

606/09/01إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 145 أقدمية 16 سنةحكيمة القرابي 14022R)مزدوجسطات )البلدية

مركزية سيدي م إقليم: سطاتمركزية المغارات

برحال

104/09/18إقليم: سطات 31 مزدوجسيدي م بن رحال14555Vحكيمة مبرد
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مركزية سيدي م إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو

برحال

102/09/16إقليم: سطات 28 إلتحاق بالزوجحليمة شمس الدين 14555Vمزدوجسيدي م بن رحال

116/09/99إقليم: سطاتمركزية  كيسرإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 133 أقدمية 16 سنةحماني المصطفى 14510Wمزدوجكيسر

902/09/20إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 مزدوجلغنيميين14283Zحمزة البشراوي

113/02/17إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: سطاتمركزية لعبادلة 45 مزدوجلحساسنة14239Bحمزة ديوان

مركزية الفقرة اولد إقليم: سطاتمركزية الخضراء

لحسن

404/09/18إقليم: برشيد 21 مزدوجالفقراء أولد عامر14340Lحمزة زوهير

604/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 15 مزدوجبني ياكرين22346Nحمزة سهير

101/01/17إقليم: سطاتمركزية لوكارفةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 18 مزدوجسيدي أحمد الخدير14438Tحميد المكاوي

216/09/93إقليم: سطاتمركزية السلماتإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 85 مزدوجاولد سعيد14605Zحميد زروقي

816/09/96إقليم: سطاتمدرسة المام مالكإقليم: سطاتمركزية  الجدات 157 أقدمية 16 سنةحميد صابر 19130T)مزدوجسطات )البلدية

1004/09/02إقليم: خريبكةم/م المساعدةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 77 مزدوجبئر مزوي12118Wحنان اخواض

504/09/18إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 18 إلتحاق بالزوجحنان بازي 14496Fمزدوجسيدي العايدي

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية النوانة 21 مزدوجالبروج )البلدية(14054Aحنان عدنان

مركزية دار القائد اولد إقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي

عبادي

106/09/17إقليم: سطات 28 مزدوجانخيلة14077Aحنان مهاجر

1002/09/15إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمدرسة بني مسكين 32 مزدوجكيسر14513Zحياة بوزايد

مركزية دار القايد إقليم: سطاتمركزية اولد سالم

التونسي

606/09/00إقليم: سطات 127 أقدمية 16 سنةخادل فاطمة 14541Eمزدوجاولد الصغير

116/09/96إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 135 إلتحاق بالزوجةخالد اعبابرن 14496Fمزدوجسيدي العايدي

302/09/20إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 مزدوجلغنيميين14286Cخالد الشاوني
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406/09/01إقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكيإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 69 مزدوجبوجنيبة )البلدية(12040Lخالد جبيرة

المدرسة الجماعاتية 

اولد فريحة

304/09/18إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطات 14 مزدوجكدانة14598Sخالد مشهود

116/09/97إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 165 أقدمية 16 سنةخد يجة عقروش 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

مركزية اولد شعيب 

سيدي اسماعيل

102/09/20إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطات 7 إلتحاق بالزوجخديجة أوكثير 14127E عين

الضربان-لحلف
مزدوج

413/02/17إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 45 مزدوجثوالت14568Jخديجة السعداني

102/09/20إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 إلتحاق بالزوجخديجة بانشار 08133Pمزدوجلغديرة

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 28 مزدوجمشرع بن عبو14545Jخديجة برج

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطات 28 مزدوجمشرع بن عبو14550Pخديجة بندرقاوي

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 38 مزدوجكيسر14516Cخديجة بوطيب

606/09/00إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 141 أقدمية 16 سنةخديجة بيروك 25822S)مزدوجسطات )البلدية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 29 إلتحاق بالزوجخديجة رجافال 14533Wمزدوجاولد الصغير

304/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية السكامنة 15 مزدوجسيدي حجاج14184Sخديجة رزقي

204/09/19إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: سطاتمركزية العطوشة 24 مزدوجالفقراء أولد عامر14339Kخديجة عاطفي

104/09/19إقليم: سطاتمركزية الحرشةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 24 مزدوجلقراقرة14418Wخديجة فارح

مركزية السوالم اولد 

امراح

302/09/20عمالة: الميةبدرإقليم: سطات 17 مزدوجالشللت26370Mخديجة فقير

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الزيركإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 7 مزدوجاولد ام14113Pخذيجة عرابي

مركزية دار القايد إقليم: سطاتمركزية واد النعناع

التونسي

413/02/17إقليم: سطات 36 إلتحاق بالزوجةخمران  جواد م 14541Eمزدوجاولد الصغير
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية سيدي عبد 

الكريم

104/09/19إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكرإقليم: سطات 14 إلتحاق بالزوجخولة وافي 14469Bمزدوجأولد فريحة

117/09/90إقليم: خريبكةمدرسة جابر ابن حيانإقليم: سطاتمركزية النخيلة حمرية 133 أقدمية 16 سنةدحمان وزاع 27250U)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/98إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتالزواتنة 147 أقدمية 16 سنةدرهه جميلة 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

302/09/20إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 7 مزدوجامزورة14574Rدونيا المهاوري

مركزية اولد سي 

موسى

104/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطات 21 مزدوجبني ياكرين21580Fرافق سعاد

804/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1إقليم: سطاتمركزية بوكركور 14 مزدوجأولد فريحة14465Xرانية كلدي

102/09/15إقليم: سطاتمركزية الخزازرةإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 43 مزدوجلخزازرة14083Gرباب خبيزي

604/09/19إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 مزدوجسيدي حجاج14180Mرجاء رزقي

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطاتمركزية ريمة

الخطيب

104/09/02إقليم: سطات 153 أقدمية 16 سنةرشيد الرسموكي 25823T)مزدوجسطات )البلدية

606/09/17إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 29 مزدوجريمة14520Gرشيد بوزيت

106/09/17إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 32 مزدوجريمة14525Mرشيذ الفتحي

502/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجامنيع14167Yرضوان الريشي

مركزية لحباشة بني 

خلوك

516/09/99إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطات 149 أقدمية 16 سنةرضوان زهير 25822S)مزدوجسطات )البلدية

116/09/95إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية تماسين 175 أقدمية 16 سنةرضوان مورنا 14012E)مزدوجسطات )البلدية

102/09/20إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجاولد عامر14405Gزبيد شمس الدين

مركزية اولد سليمان إقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م

امزاب

202/09/20إقليم: سطات 7 مزدوجبوكركوح14145Zزبير مراد

404/09/19إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية التعاونية 14 مزدوجسيدي حجاج14180Mزكريا لمني
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية لحباشة بني 

خلوك

706/09/01إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطات 53 إلتحاق بالزوجزهرة بوقزبور 14496Fمزدوجسيدي العايدي

مركزية اولد شعيب 

سيدي اسماعيل

المدرسة البتدائية إقليم: سطات

الزهار

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجزهرة مريخ 01714M سيدي مومن

)المقاطعة(
مزدوج

504/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد احميتيإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 12 إلتحاق بالزوجزهور البوعناني 14600Uمزدوجاولد سعيد

406/09/17إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 32 مزدوجبن أحمد )البلدية(14123Aزهير السبطي

مركزية السوالم اولد 

امراح

504/09/18إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطات 22 إلتحاق بالزوجزهيرة التابت 14568Jمزدوجثوالت

701/01/17إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 21 مزدوجبني ياكرين21580Fزينب البداي

عمالة مقاطعة سلمان الفارسيإقليم: سطاتمركرية الشميطيين

عين الشق
104/09/18 15 إلتحاق بالزوجزينب البوراوي 18569H عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية اولد سي 

مسعود

204/09/19عمالة: الميةسهام 1إقليم: سطات 14 عين حرودة 01718Sزينب السعودي

)البلدية(
مزدوج

602/09/20إقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 7 مزدوجلقراقرة14413Rزينب العماري

مركزية النخيلة واد 

النعناع

604/09/18إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطات 15 إلتحاق بالزوجزينب فرادي 14568Jمزدوجثوالت

702/09/20إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 7 مزدوجكدانة14598Sزينب منتصر

117/09/90إقليم: سطاتمدرسة الفرحإقليم: سطاتمركزية  الجدات 183 أقدمية 16 سنةزينبة خيرات 14026V)مزدوجسطات )البلدية

1002/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 7 إلتحاق بالزوجسارة أجوالي 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

406/09/17إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 32 مزدوجعين تيزغة07811Pسارة بنكروم

المدرسة الجماعاتية إقليم: سطاتمركزية الحرشة

اولد فريحة

604/09/18إقليم: سطات 21 مزدوجأولد فريحة26059Zسارة وحداني

102/09/20إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 7 عين 14131Jسعاد المجدوبي

الضربان-لحلف
مزدوج

202/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 مزدوجسيدي بومهدي14434Nسعاد الهجامية

726
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

902/09/14إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 7 مزدوجسيدي م بن رحال14558Yسعاد بنبراهيم

مركزية اولد شعيب 

سيدي اسماعيل

304/09/18إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطات 18 مزدوجسيدي الذهبي14101Bسعاد لبطيمي

مدرسة سيدي عبد إقليم: سطاتمركزية اولد الهواري

الكريم

316/09/97إقليم: سطات 148 إلتحاق بالزوجسعاد محيب 18640K)مزدوجسطات )البلدية

مركزية اولد سي 

موسى

602/09/20إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: سطات 17 مزدوجاولد عامر14405Gسعيد النخلي

1004/09/18إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية الدشرة 18 مزدوجكدانة14598Sسعيد الوافي

مركزية سيدي م 

برحال

616/09/96إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطات 149 أقدمية 16 سنةسعيد جاوي 25822S)مزدوجسطات )البلدية

504/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 مزدوجمشرع بن عبو14550Pسعيد حميد

216/09/93إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: سطاتمدرسة الداخلة 76 مزدوجواولى07092Hسعيد ناشيد

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 7 مزدوجسيدي م بن رحال14558Yسعيد نضيلي

604/09/19عمالة: الميةللخديجةإقليم: سطاتمركزية لخلط 24 عين حرودة 26175Aسعيدة الحيمر

)البلدية(
مزدوج

506/09/17إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 28 مزدوجثوالت14563Dسفيان محراب

304/09/18إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 18 مزدوجريمة14525Mسكينة بندروش

مركزية اولد سي 

موسى

عمالة مقاطعات عقبة بن نافعإقليم: سطات

عين السبع الحي 
302/09/20 17 الصخور السوداء 01590Cسكينة زيدان

)المقاطعة(
مزدوج

304/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 مزدوجبني خلوك14431Kسلوى السعدي

204/09/18إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية الجدودة 31 مزدوجثوالت14563Dسمية الغزلني

802/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 9 إلتحاق بالزوجسمية بارة 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 21 مزدوجريمة14520Gسمية بدر الدين
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

606/09/17إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 32 مزدوجرأس العين الشاوية14231Tسمير السبتي

906/09/01إقليم: خريبكةمدرسة ابن بطوطةإقليم: سطاتمدرسة ثلث لولد 21 إلتحاق بالزوجسميرة رشيدي 11993K)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: سطاتمدرسة بني مسكين

العتاوي

113/09/01إقليم: خريبكة 83 إلتحاق بالزوجسميرة سلمة 24059A)مزدوجخريبكة )البلدية

مركزية اللبنة موالين 

موالين الواد

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطابإقليم: سطات

 - تمارة
104/09/02 99 أقدمية 12 سنةسناء  برحيل 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 20 إلتحاق بالزوجسناء القديمي 14529Sمزدوجاولد الصغير

104/09/18إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 15 مزدوجبوسكورة )البلدية(25970Cسناء شفيق

406/09/17إقليم: سطاتمركزية لعبادلةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 28 مزدوجاولد شبانة14208Tسناء طنان

عمالة مقاطعة علي ابن ابي طالبإقليم: سطاتمركزية بئر قدور

عين الشق
402/09/20 17 عين الشق 23759Zسهام عزيزي

)المقاطعة(
مزدوج

402/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 مزدوجبني خلوك14431Kسوفيان أوبيهي

مركزية النخيلة واد إقليم: سطاتمركزية لخلط

النعناع

204/09/19إقليم: سطات 24 مزدوجواد النعناع14217Cشرف هلل

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية لعبادلةإقليم: سطات 28 مزدوجاولد شبانة14208Tشروق كويس

مركزية اولد سي 

موسى

104/09/19إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: سطات 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26461Lشيماء العسلي

مركزية سوق الثنين 

الجديد

413/02/17إقليم: سطاتمركزية  كيسرإقليم: سطات 36 إلتحاق بالزوجشيماء تباعي 14510Wمزدوجكيسر

406/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 28 مزدوجمشرع بن عبو14545Jشيماء حركاتي

304/09/19إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتاولد بنعريف 14 مزدوجواد النعناع14213Yشيماء زكي

602/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 مزدوجامنيع14167Yشيماء عيشوري

106/09/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 29 إلتحاق بالزوجشيماء مريان 08189Aمزدوجأولد رحمون
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

604/09/18إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 15 إلتحاق بالزوجشيماء معتز 14568Jمزدوجثوالت

216/09/95إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية اولد جميل 165 أقدمية 16 سنةصالح كماخ 14022R)مزدوجسطات )البلدية

مركزية سيدي م إقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي

برحال

106/09/17إقليم: سطات 38 مزدوجسيدي م بن رحال14555Vصبيرة الحمودي

304/09/12إقليم: خريبكةم/م المساعدةإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 54 مزدوجبئر مزوي12118Wصفاء جعفار

602/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 مزدوجامنيع14167Yصفاء ساعدي

مركزية السوالم اولد 

امراح

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطات

المركزية

304/09/18إقليم: سطات 28 اولد امراح 14049Vصلح الدين شلهاوي

)البلدية(
مزدوج

مركزية اولد شعيب 

سيدي اسماعيل

702/09/20إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطات 7 عين 14131Jصلح الدين مطهر

الضربان-لحلف
مزدوج

123/02/17إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطاتمدرسة اولد مراح 45 مزدوجلولد )البلدية(14048Uصوفيا نداه

506/09/17إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية النوانة 28 مزدوجريمة14520Gصوفية محيصر

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

804/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطات 31 مزدوجبني ياكرين21580Fضحى اكوزول

106/09/00إقليم: خريبكةم/م المراهنةإقليم: سطاتمركزية النخيلة حمرية 16 إلتحاق بالزوجةطارق البراكة 12143Yمزدوجأولد عبدون

104/09/19إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة2 14 مزدوجبني ياكرين21580Fطاهر حسناء

116/09/99إقليم: بني مللم حمزة بن عبد المطلبإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 141 أقدمية 16 سنةطبيعي سومية 07359Yمزدوجسيدي جابر

102/09/20إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 8 إلتحاق بالزوجعائشة أبو العبادة 14513Zمزدوجكيسر

116/09/89إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمركزية  لورارقة 173 أقدمية 16 سنةعائشة الدباغي 14019M)مزدوجسطات )البلدية

304/09/19إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 16 إلتحاق بالزوجةعادل جوهرة 14496Fمزدوجسيدي العايدي

113/02/17إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبي 45 مزدوجلولد )البلدية(14048Uعادل منصر
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304/09/02إقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديسإقليم: سطاتمركزية  الزوكش 83 إلتحاق بالزوجةعامر ققوش 08056F)مزدوجأزمور )البلدية

116/09/93إقليم: سطاتمدرسة البلديةإقليم: سطاتمركزية اولد الرغاي 187 أقدمية 16 سنةعبد الله السميني 18639J)مزدوجسطات )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1إقليم: سطاتمركزية الكرايم 27 مزدوجأولد فريحة14465Xعبد الله طلوع

مركزية سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية لوكارفة

القديم

704/09/18إقليم: سطات 21 مزدوجسيدي حجاج14176Hعبد الله قاسم

216/09/95إقليم: سطاتمدرسة الفرحإقليم: سطاتمركزية الكوشة 169 أقدمية 16 سنةعبد الحق   د يناري 14026V)مزدوجسطات )البلدية

مركزية أجبالة أولد 

مبارك

302/09/20إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطات 7 عين 14131Jعبد الحق عبيدي

الضربان-لحلف
مزدوج

1002/09/20إقليم: سطاتمركزية أولد عدوإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجاولد فارس14197Fعبد الرحمان لمعرف

عمالة مقاطعات الجاحظإقليم: سطاتملكو المركزية

عين السبع الحي 
116/09/92 181 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم حليم 01579R الحي المي

)المقاطعة(
مزدوج

216/09/94إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سطاتملكو المركزية 133 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم عدال 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

106/09/01إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 40 مزدوجبن أحمد )البلدية(14123Aعبد الرحيم مباح

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية النوانة 28 مزدوجالبروج )البلدية(14054Aعبد الرزاق خربوش

مركزية اللبنة موالين إقليم: سطاتمركزية الكرايم

موالين الواد

816/09/98إقليم: سطات 141 أقدمية 16 سنةعبد الرزاق محوح 14484Tمزدوجامزامزة الجنوبية

104/09/18إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 28 مزدوجكدانة14598Sعبد العزيز ناصور

106/09/00إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 141 أقدمية 16 سنةعبد الغاني عزيزي 14608Cمزدوجلحوازة

202/09/20إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية امريزيك 7 عين 14135Nعبد الغني اقدادري

الضربان-لحلف
مزدوج

مركزية سيدي عبد إقليم: سطاتمركزية الزواير

الكريم

302/09/20إقليم: سطات 7 مزدوجسيدي عبد الكريم14147Bعبد الغني بلحلة

704/09/02إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: سطاتمركزية التعاونية 85 مزدوجالفقراء12129Hعبد الغني معلوم
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116/09/98إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية اولد الهواري 145 أقدمية 16 سنةعبد الكريم الناصري 14022R)مزدوجسطات )البلدية

906/09/01إقليم: خريبكةمدرسة السمارةإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 125 أقدمية 12 سنةعبد اللطيف البياني 12047U)مزدوجحطان )البلدية

مركزية سيدي م 

الفكاك

106/09/17عمالة: الميةم عابد الجابريإقليم: سطات 38 مزدوجبني يخلف27549Uعبد اللطيف الكتامى

116/09/95إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمركزية تالويت 159 أقدمية 16 سنةعبد اللطيف غالم 14019M)مزدوجسطات )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي عبد الرحمانإقليم: سطاتمركزية بوكركوح

الدار البيضاء أنفا
108/09/17 28 مزدوجأنفا )المقاطعة(01419Sعبد اللطيف مكدر

102/09/20إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجالساحل اولد احريز14354Bعبد ا آيت العباسية

مركزية اولد سليمان 

امزاب

216/09/97إقليم: سطاتمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: سطات 157 أقدمية 16 سنةعبد المجيد عروب 14045R)مزدوجبن أحمد )البلدية

116/09/85إقليم: سطاتمدرسة البلديةإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 259 أقدمية 16 سنةعبد المغيث العافي 18639J)مزدوجسطات )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية زيو 175 أقدمية 16 سنةعبد الهادي بنجلول 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطاتمركزية  الجدات 159 أقدمية 16 سنةعبدالحق صايح 14024T)مزدوجسطات )البلدية

213/02/17إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 35 اولد امراح 14052Yعبدالحكيم خطيبي

)البلدية(
مزدوج

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطاتمركزية بني يخلف

الخطيب

116/09/97إقليم: سطات 167 أقدمية 16 سنةعبدالرحيم رمشاني 25823T)مزدوجسطات )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديق

النجمة

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
116/09/95 126 أقدمية 12 سنةعبدالرحيم طرباج 26466S سيدي مومن

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/15إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 28 مزدوجبزو07013Xعبدالعزيز  الغازي

مركزية سيدي عبد 

الكريم

516/09/97إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطات 133 أقدمية 16 سنةعبدالعزيز الزراري 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 28 مزدوجسيدي الذهبي14101Bعبدالكامل معرف

116/09/95إقليم: سطاتمدرسة الفرحإقليم: سطاتمركزية  الجدات 175 أقدمية 16 سنةعبداللطيف شهير 14026V)مزدوجسطات )البلدية
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1006/09/00إقليم: خريبكةم/م المساعدةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 117 أقدمية 12 سنةعبدا ططوشي 12118Wمزدوجبئر مزوي

مركزية النخيلة واد 

النعناع

706/09/17إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطات 22 إلتحاق بالزوجعتيقة نادر 14496Fمزدوجسيدي العايدي

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: سطاتمركزية امريزيك

طفيل المركزية

306/09/17إقليم: بنسليمان 32 مزدوجسيدي بطاش07820Zعتيقة وهابي

216/09/94إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية اولد الرغاي 169 أقدمية 16 سنةعثمان الوهلي 14023S)مزدوجسطات )البلدية

مركزية سيدي عبد إقليم: سطاتمركزية الزواير

الكريم

204/09/18إقليم: سطات 21 مزدوجسيدي عبد الكريم14147Bعثمان رشيدة

204/09/19إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية الخزازرة 11 مزدوجسيدي الذهبي14101Bعثمان سعلوي

116/09/99إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 167 أقدمية 16 سنةعزيز لبنى 14019M)مزدوجسطات )البلدية

1002/09/20إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 17 مزدوجمشرع بن عبو14549Nعزيزة أشهبي

116/09/98إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية تماسين 163 أقدمية 16 سنةعزيزة بيرامي 14498Hمزدوجسيدي العايدي

مركزية السوالم اولد 

امراح

102/09/20عمالة: الميةالشللإقليم: سطات 7 مزدوجالشللت01740Rعصام ابغنان

116/09/94إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 177 أقدمية 16 سنةعصامي رضوان 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

416/09/93عمالة: الرباطعبد المالك السعديإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 106 يعقوب المنصور 01056Xعلي سعداني

)المقاطعة(
مزدوج

216/09/99إقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد امإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 45 مزدوججاقمة23161Zعلي فاتح

1004/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 14 مزدوجبني خلوك14431Kعماد بحار

702/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 7 مزدوجسيدي م بن رحال14558Yعماد كوكبي

104/09/18إقليم: برشيدمركزية حمرودةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 21 زاوية سيدي 14268Hعمر السالمي

بنحمدون
مزدوج

116/09/92إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: سطاتمركزية  لورارقة 56 مزدوجلحساسنة14239Bعمر زياتي
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114/09/01إقليم: سطاتمركزية النخيلة حمريةإقليم: سطاتمركزية اجبالة 69 مزدوجانخيلة14082Fعمر لعطاوي

المدرسة البتدائية إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبي

الدروة النواصر

101/01/10إقليم: برشيد 39 مزدوجالدروة )البلدية(14060Gعنقود المصطفى

204/09/19إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 إلتحاق بالزوجعواطف الشبكي 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

604/09/19إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 مزدوجسيدي حجاج14180Mغزلن فتوح

104/09/19إقليم: سطاتمركزية بوكركورإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 14 مزدوجأولد بوعلي النواجة14391Sفؤاد وجداد

206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية ريمة 22 إلتحاق بالزوجفاتحة معيط 14533Wمزدوجاولد الصغير

عمالة مقاطعة المعرفةإقليم: سطاتمركزية اولد فارس

عين الشق
102/09/20 17 عين الشق 27362Rفاطمة  بعدي

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 7 مزدوجدار الشافعي14448Dفاطمة الحسوني

813/02/17إقليم: سطاتمركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 30 مزدوجكدانة14589Gفاطمة الزهراء اعبيدة

502/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية المغارات 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحداد 14536Zمزدوجاولد الصغير

106/09/17إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية الجدودة 28 مزدوجثوالت14563Dفاطمة الزهراء بنساهل

204/09/18إقليم: سطاتمركزية لعبادلةإقليم: سطاتمركزية الحرشة 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء خراس 14208Tمزدوجاولد شبانة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 18 مزدوجريمة14520Gفاطمة الزهراء فواز

216/09/97إقليم: سطاتمركزية  الزوكشإقليم: سطاتمركزية الزاوية 159 أقدمية 16 سنةفاطمة الزهراء كسراوي 14063Kمزدوجامزامزة الجنوبية

116/09/98إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية الخمالشة 140 إلتحاق بالزوجفاطمة جلج 25822S)مزدوجسطات )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. م القريإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 28 مزدوجبوسكورة )البلدية(26110Eفاطمة حافض

106/09/17إقليم: النواصرم. مطار النواصرإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 28 إلتحاق بالزوجفاطمة حفظي 18169Y)مزدوجالنواصر )البلدية
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804/09/18إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 18 مزدوجواد النعناع14213Yفاطمة رابح

مركزية سوق الثنين 

الجديد

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطات

الخطيب

116/09/93إقليم: سطات 211 أقدمية 16 سنةفاطمة شفيق 25823T)مزدوجسطات )البلدية

116/09/99إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 175 أقدمية 16 سنةفاطمة كد وار 14025U)مزدوجسطات )البلدية

116/09/97إقليم: سطاتمدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية  الزوكش 161 إلتحاق بالزوجفاطمة مكوار 14013F)مزدوجسطات )البلدية

مركزية النخيلة واد 

النعناع

مركزية سيدي حجاج إقليم: سطات

القديم

504/09/18إقليم: سطات 15 مزدوجسيدي حجاج14176Hفاطمة ناعية

704/09/19إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 14 مزدوجبني ياكرين21580Fفتيحة خابري

116/09/97إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطاتمركزية  الجدات 165 أقدمية 16 سنةفتيحة عقاري 14025U)مزدوجسطات )البلدية

1002/09/15إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 43 مزدوجكيسر14516Cفتيحة فرمي

مركزية اولد سليمان 

امزاب

416/09/99إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطات 149 أقدمية 16 سنةفتيحة مكريني 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

906/09/17إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية النوانة 22 مزدوجالبروج )البلدية(14057Dفدوة حمراوي

106/09/17إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية الجدودة 28 مزدوجثوالت14563Dفدوى بنغالب

206/09/00إقليم: برشيدمركزية اولد اسعيد امإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 45 مزدوججاقمة23161Zفراح حماني

206/09/00إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 157 أقدمية 16 سنةفضل فوزية 14012E)مزدوجسطات )البلدية

604/09/02إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية مكارطو 85 عين 14127Eفوزية      جوالة

الضربان-لحلف
مزدوج

902/09/20إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: سطاتمركزية الحرشة 17 مزدوجقصبة بن مشيش14313Gفوزية أيت كرو

مركزية سيدي م إقليم: سطاتمركزية العين البيضاء

برحال

904/09/12إقليم: سطات 28 مزدوجسيدي م بن رحال14555Vفوزية النحلوي

مركزية سيدي م 

الفكاك

806/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: سطات 28 مزدوجقصبة بن مشيش14310Dقريشى احمد
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306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدإقليم: سطاتمركزية الكرايم 29 إلتحاق بالزوجةكريم فتحي 14067Pمزدوجاولد سعيد

المدرسة البتدائية إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

الجاحظ

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 17 سيدي مومن 06523Pكريمة    لبان

)المقاطعة(
مزدوج

606/09/17إقليم: سطاتمركزية العوامرةإقليم: سطاتمركزية تماسين 20 إلتحاق بالزوجكريمة  عرامة 14604Yمزدوجاولد سعيد

المدرسة الجماعاتية 

اولد فريحة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطات 18 مزدوجبني ياكرين14505Rكريمة الرباحي

202/09/16إقليم: خريبكةمدرسة المنفلوطيإقليم: سطاتملكو المركزية 33 إلتحاق بالزوجكريمة الهللي 12049Wمزدوجبولنوار

مدرسة القاضي عياض إقليم: سطاتمركزية العونات

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
102/09/15 46 مزدوجالفداء )المقاطعة(01518Zكريمة خديري

1006/09/01إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 54 مزدوجالفقراء12129Hكمال بلقلدة

304/09/02إقليم: خريبكةمدرسة السلمإقليم: سطاتمركزية النخيلة حمرية 65 إلتحاق بالزوجكوتر عبد الوهاب 12008B)مزدوجخريبكة )البلدية

مركزية سوق الثنين إقليم: سطاتمركزية الكرايم

الجديد

106/09/07إقليم: سطات 35 مزدوجبني خلوك14062Jكوفية سومية

202/09/20إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 7 مزدوجسيدي الذهبي14101Bلبطيمي سعيد

106/09/17إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتالزواتنة 28 إلتحاق بالزوجلبنى الرباحي 14516Cمزدوجكيسر

مدرسة سيدي عبد إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو

الكريم

216/09/95إقليم: سطات 163 أقدمية 16 سنةلحسن طلحة 18640K)مزدوجسطات )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: سطاتمركزية التعاونية

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 24 سيدي مومن 24696Tلطيفة العابد العمراني

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1

فاطمة البورقادي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
613/11/18 21 مزدوجسباتة )المقاطعة(01803Jلطيفة حمداوي

مركزية دار القايد 

التونسي

616/09/97إقليم: سطاتمدرسة المام مالكإقليم: سطات 161 أقدمية 16 سنةلطيفة عنصري 19130T)مزدوجسطات )البلدية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية السلماتإقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبي 24 إلتحاق بالزوجلوريشي إلهام 14605Zمزدوجاولد سعيد

216/09/99إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطاتمدرسة اولد مراح 54 مزدوجلولد )البلدية(14048Uلوليد الشرقي
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مركزية لحباشة بني إقليم: سطاتمركزية ايت هاشم

خلوك

102/09/20إقليم: سطات 7 مزدوجبني خلوك14422Aليلى ادباعلي

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 141 أقدمية 16 سنةليلى بودربالة الدريسي 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

مركزية السوالم اولد إقليم: سطاتمركزية أولد عدو

امراح

202/09/20إقليم: سطات 7 مزدوجامنيع14172Dليلى طالب

1004/09/19إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 11 مزدوجبني ياكرين21580Fليلى متمير

304/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية الحرشة 31 مزدوجالبروج )البلدية(14054Aليلى منصوري

204/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 21 مزدوجالبروج )البلدية(14054Aمارية الهرام

104/09/19إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطاتاولد بنعريف 11 إلتحاق بالزوجةمحفوظ خيارة 14142Wمزدوجبوكركوح

المدرسة البتدائية 3 إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 18 سيدي مومن 01628Uم   الدحماني

)المقاطعة(
مزدوج

306/09/17إقليم: سطاتمدرسة اولد مراحإقليم: سطاتمركزية البيوض 22 اولد امراح 14051Xم الجوهاري

)البلدية(
مزدوج

113/02/17إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 45 مزدوجثوالت14563Dم الحداوي

406/09/17إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 19 مزدوجبني ياكرين14505Rم الكوراري

819/10/17إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 29 مزدوجثوالت14563Dم المنصوري

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجسيدي حجاج14184Sم الهاشمي

316/09/98إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطاتمركزية الكوشة 157 أقدمية 16 سنةم اليماني 14024T)مزدوجسطات )البلدية

104/09/02إقليم: برشيدمركزية الزبيراتإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 77 مزدوجأولد صباح14256Vم امغار

906/09/17إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: سطاتمركزية واد النعناع 28 مزدوجأولد رحمون08543Kم انوار

116/09/85إقليم: سطاتمدرسة بئر انزرانإقليم: سطاتمركزية اولد يحيى 181 أقدمية 16 سنةم خروبي 14016J)مزدوجسطات )البلدية
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504/09/02إقليم: خريبكةم/م معاذ بن جبلإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 62 مزدوجمفاسيس12052Zم شاكر

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطاتمركزية اولد جميل

الخطيب

416/09/95إقليم: سطات 163 أقدمية 16 سنةم صميد 25823T)مزدوجسطات )البلدية

مركزية السوالم اولد 

امراح

802/09/20إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: سطات 7 مزدوجاولد زيان14304Xم عنان

مركزية اولد سي 

مسعود

704/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطات 24 مزدوجثوالت14564Eم غيات

816/09/97إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 141 أقدمية 16 سنةم كموني 25822S)مزدوجسطات )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتالزواتنة 167 أقدمية 16 سنةم محاسن 14023S)مزدوجسطات )البلدية

116/09/91إقليم: سطاتمدرسة التطبيقيةإقليم: سطاتمركزية لبهالة 175 أقدمية 16 سنةم مدرعي 14020N)مزدوجسطات )البلدية

804/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 24 مزدوجبني ياكرين22346Nم مستوي

402/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 مزدوجبني خلوك14431Kم معاد

106/09/17إقليم: سطاتمركزية العوامرةإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 38 مزدوجاولد سعيد14604Yم نبوي

مركزية أجبالة أولد 

مبارك

113/02/17إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطات 45 مزدوجلولد )البلدية(14048Uمخروط مصطفى

116/09/94إقليم: سطاتمدرسة ابن بسامإقليم: سطاتمركزية اولد الهواري 177 أقدمية 16 سنةمداد مينة 14021P)مزدوجسطات )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة طارق بن زيادإقليم: سطاتمركزية اولد جميل

الفنيدق
105/09/07 43 مزدوجالفنيدق )البلدية(05431Cمديحة المهدب

مركزية السوالم اولد 

امراح

102/09/20إقليم: النواصرم.م دار الشيخإقليم: سطات 17 مزدوجاولد عزوز18193Zمروان دواح

مركزية النخيلة واد 

النعناع

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطات 22 مزدوجواد النعناع14213Yمروان غندور

306/09/17عمالة: الميةعين تكيإقليم: سطاتمركزية البيوض 28 إلتحاق بالزوجمرية لحسوك 07829Jمزدوجبني يخلف

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

عمالة مقاطعات الطبريإقليم: سطات

الدار البيضاء أنفا
119/10/17 28 إلتحاق بالزوجمريم البصير 01439N المعاريف

)المقاطعة(
مزدوج
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706/09/17إقليم: برشيدمركزية الربعاء الجديدةإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 22 مزدوججاقمة14320Pمريم بلكوط

عمالة مقاطعة صلح الدين اليوبيإقليم: سطاتمركزية عين الخميس

الحي الحسني
106/09/17 38 الحي الحسني 24704Bمريم بنضراوي

)المقاطعة(
مزدوج

506/09/17إقليم: سطاتمركزية لعبادلةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 28 مزدوجاولد شبانة14208Tمريم حارت

804/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 مزدوجاولد فارس14196Eمريم زهير

106/09/17إقليم: سطاتمدرسة الداخلةإقليم: سطاتمركزية النوانة 38 مزدوجالبروج )البلدية(14055Bمريم شاكر

مركزية السوالم اولد 

امراح

102/09/20إقليم: النواصرم.م دار الشيخإقليم: سطات 17 مزدوجاولد عزوز18193Zمريم شجر

504/09/02إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 102 إلتحاق بالزوجمزياني وفاء 14613Hمزدوجلحوازة

316/09/95إقليم: سطاتمدرسة مبروكةإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 161 أقدمية 16 سنةمسامح عزيز 14017K)مزدوجسطات )البلدية

مركزية اولد شعيب 

سيدي اسماعيل

204/09/18إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطات 21 مزدوجسيدي الذهبي14101Bمصطفى شبيه

المدرسة الجماعاتية إقليم: سطاتمركزية بوكركور

اولد فريحة

102/09/20إقليم: سطات 7 مزدوجأولد فريحة26059Zمصطفى عجنكان

806/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 28 مزدوجبني خلوك14426Eمصطفى نايت سي بها

1004/09/19إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 زاوية سيدي 14272Mمعاد بوفي

بنحمدون
مزدوج

216/09/96إقليم: سطاتمدرسة مبروكةإقليم: سطاتمركزية  الجدات 163 أقدمية 16 سنةمعاد قيلش 14017K)مزدوجسطات )البلدية

102/09/20إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 مزدوجبني ياكرين21580Fمعاذ رغيف

319/10/17عمالة: الميةسهام 2إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 38 عين حرودة 01717Rمقروني عائشة

)البلدية(
مزدوج

مركزية لحباشة بني 

خلوك

619/10/17إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطات 30 إلتحاق بالزوجمكرم نعيمة 14516Cمزدوجكيسر

مركزية اولد سعيد  بن إقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي

علي سيد لغريب

206/09/17إقليم: سطات 38 مزدوجسيدي م بن رحال14559Zملك وراق
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106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة جابر ابن حيانإقليم: سطاتمدرسة بني مسكين 106 أقدمية 16 سنةمليكة النملي 27250U)مزدوجخريبكة )البلدية

مركزية دار القايد 

التونسي

106/09/00إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: سطات 87 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cمنصور م

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سطاتمدرسة بني مسكين 24 مزدوجأولد فارس الحلة14378Cمنعم  هلل

106/09/00إقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزيةإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 159 أقدمية 16 سنةموسى متوكل 14413Rمزدوجلقراقرة

506/09/17إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 23 إلتحاق بالزوجمينة  هادني 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

106/09/17إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 28 مزدوجالبروج )البلدية(14057Dناتج م

مركزية سيدي م إقليم: سطاتمركزية الخضراء

برحال

804/09/19إقليم: سطات 14 إلتحاق بالزوجنادية اعبيس 14555Vمزدوجسيدي م بن رحال

302/09/20إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 عين 14131Jنادية الحفيان

الضربان-لحلف
مزدوج

413/02/17إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 36 إلتحاق بالزوجنادية الرزقي 14540Dمزدوجاولد الصغير

219/10/17إقليم: سطاتمركزية النخيلة حمريةإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 32 مزدوجانخيلة14082Fنادية بوزيدي

316/09/98إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتالزواتنة 147 أقدمية 16 سنةنازي صلح الدين 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

405/09/11إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: سطاتمركزية امريزيك 28 مزدوجمفاسيس12135Pنبيل أشقر

316/09/96إقليم: سطاتمدرسة التطبيقيةإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 163 أقدمية 16 سنةنبيل حراش 14020N)مزدوجسطات )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطاتمركزية  كيسر 163 أقدمية 16 سنةنجاة  د يان 14025U)مزدوجسطات )البلدية

606/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية النوانة 28 مزدوجمشرع بن عبو14549Nنجاة بختي

202/09/20إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 عين 14131Jنجاة دريسي

الضربان-لحلف
مزدوج

107/09/05إقليم: سطاتمركزية النخيلة حمريةإقليم: سطاتمركزية ريمة 59 مزدوجانخيلة14082Fنجوى الهاشمي
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304/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 14 مزدوجسيدي م بن رحال14558Yنجوى رحلوي

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 21 مزدوجبني خلوك14426Eنجيب مبارك

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد موسى

المركزية

106/09/17إقليم: سطات 28 اولد امراح 14049Vنزهة سعيد

)البلدية(
مزدوج

مركزية سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية البيوض

القديم

404/09/18إقليم: سطات 15 مزدوجسيدي حجاج14176Hنصير شعبي

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد حموإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 مزدوجمسكورة14394Vنضال باكير

102/09/20إقليم: سطاتمركزية الحلةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 7 مزدوجأولد فارس الحلة14379Dنعيمة الدمقراطي

506/09/01إقليم: سطاتمدرسة المام مالكإقليم: سطاتمركزية التوالت 157 أقدمية 16 سنةنعيمة قزيبر 19130T)مزدوجسطات )البلدية

102/09/20إقليم: سطاتمركزية امريزيكإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 7 مزدوجامريزيك14156Lنعيمة مهداوي

115/09/05إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: سطاتمركزية  الحوازة 83 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cنعيمة واعمر

101/01/17إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: سطاتمركزية اجبالة 28 إلتحاق بالزوجنهال وصفي 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

216/09/97إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية اولد سعيد 163 أقدمية 16 سنةنهيد   اليد ماني 14012E)مزدوجسطات )البلدية

804/09/19إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 14 مزدوجبني ياكرين14505Rنوال منتصر

704/09/02إقليم: خريبكةم/م معاذ بن جبلإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 62 مزدوجمفاسيس12052Zنور الدين ثلج

مركزية دار القائد اولد 

عبادي

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة السلمإقليم: سطات 163 أقدمية 16 سنةنور الدين عشاتي 12008B)مزدوجخريبكة )البلدية

804/09/12إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 34 مزدوجبئر مزوي12114Sنورالدين  حمدي

604/09/18إقليم: برشيدمركزية المعاشاتإقليم: سطاتمركزية الحلة 21 مزدوجلغنيميين14281Xنوفل  غلم

504/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 14 مزدوجامنيع14167Yنوهى زرزوري
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المدرسة البتدائية ابن إقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفي

العميد

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
105/09/08 28 مزدوجسباتة )المقاطعة(01781Kهاجر الروم

804/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية الجدودة 18 مزدوجبني خلوك14431Kهاجر زرقوني

502/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 إلتحاق بالزوجهاجر سوهير 14536Zمزدوجاولد الصغير

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 مزدوجامنيع14167Yهاجر مرشود

عمالة مقاطعة الشهيد ادريس الحريزيإقليم: سطاتمركزية اولد موسى

الحي الحسني
102/09/20 17 الحي الحسني 18149Bهاجر والضحى

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية أجبالة أولد 

مبارك

مركزية سيدي حجاج إقليم: سطات

القديم

304/09/18إقليم: سطات 21 مزدوجسيدي حجاج14176Hهشام  المكتفي

102/09/20إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكرإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجأولد فريحة14469Bهشام جابر

216/09/96إقليم: سطاتمدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية  الجدات 155 أقدمية 16 سنةهشام دعنون 14013F)مزدوجسطات )البلدية

مركزية سيدي م 

الفكاك

204/09/19إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطات 24 مزدوجبن أحمد )البلدية(14123Aهشام لعناني

304/09/02إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 149 إلتحاق بالزوجهند احساين 14608Cمزدوجلحوازة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: سطاتمركزية امريزيك

مولي رشيد
302/09/20 17 سيدي عثمان 01773Bهند مجد ا

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطاتمركزية اولد عتو

الخطيب

106/09/01إقليم: سطات 159 أقدمية 16 سنةهند ملكي 25823T)مزدوجسطات )البلدية

204/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد احميتيإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 16 إلتحاق بالزوجواحي مريم 14600Uمزدوجاولد سعيد

116/09/93إقليم: سطاتمركزية اولد عزوزإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 165 أقدمية 16 سنةواعظ هشام 14478Lمزدوجامزامزة الجنوبية

204/09/18إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية المغارات 21 مزدوجسيدي حجاج14180Mوداد بن عبد السلم

713/02/17إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمركزية الدشرة 35 إلتحاق بالزوجوصال صفي الدين 14513Zمزدوجكيسر

804/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 14 مزدوجمشرع بن عبو14550Pوفاء إسماعيلي
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1004/09/02إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية العطوشة 134 إلتحاق بالزوجوفاء الطالب 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 مزدوجسيدي بومهدي14434Nوفاء حجبي

804/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية الحرشة 31 مزدوجثوالت14564Eوفاء حومان

مركزية سوق الثنين إقليم: سطاتمركزية لوكارفة

الجديد

304/09/18إقليم: سطات 21 مزدوجبني خلوك14062Jياسر بلحارتي

102/09/20إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية امريزيك 7 مزدوجكدانة14599Tياسين اغزيل

202/09/20إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجدار الشافعي14448Dياسين العوفير

102/09/20إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 7 مزدوجبني ياكرين21580Fياسين بوالدية

402/09/20إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكرإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجأولد فريحة14469Bياسين معطاوي

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطاتمركزية اولد عتو

الخطيب

106/09/01إقليم: سطات 159 أقدمية 16 سنةيوسف الحمداني 25823T)مزدوجسطات )البلدية

مركزية النخيلة واد إقليم: سطاتمركزية اولد صالح

النعناع

402/09/20إقليم: سطات 7 مزدوجواد النعناع14217Cيوسف العلمي

402/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 مزدوجبني خلوك14431Kيوسف عسلي

102/09/20إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجكدانة14598Sيوسف كرامي

804/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 10 مزدوجبني ياكرين22346Nيوسف مغاري

102/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجامنيع14167Yيونس العسري

المدرسة البتدائية إقليم: سطاتمركزية بئر مراح

القدس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 7 مولي رشيد 01788Tيونس جدي

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبدالكريم إقليم: سطاتمدرسة الداخلة

الخطيب

104/09/18إقليم: سطات 18 المازيغيةسطات )البلدية(25823Tزكيط الحسين

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطاتمركزية سيدي العايدي 21 المازيغيةسطات )البلدية(14025Uعبد الرحمان العبدي
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102/09/20إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7                                         

أسماء الشريف المصلوحي
08680Jمزدوجسانية بركيك

102/09/20إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7                                  

مراد بونوار
08317Pمزدوجأولد سي بوحيى

عمالة مقاطعات الموحدينإقليم: سيدي بنورأولد ربيعة

عين السبع الحي 
106/09/17 25 إلتحاق بالزوج امينة بوماطي 01592E الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/17إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورالجعفرية 38 مزدوجبوحمام08473Jأبهايج السعدية

115/02/17إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: سيدي بنورالفلح 34 إلتحاق بالزوجإحسان أخريف 08098B)مزدوجزمامرة )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: سيدي بنورالظهرة 153 أقدمية 16 سنةأحمد عبدو 08184Vمزدوجحوزية

102/09/20إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجالغنادرة08673Bأسامة امصابح

عمالة مقاطعة ياسمينةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك

عين الشق
206/09/17 25 عين الشق 18119Uأسامة مقتاد

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية م 

بن شريفة

806/09/17إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنور 34 مزدوجأولد رحمون08540Gأسماء  الدهيسي

104/09/18عمالة: الميةعين تكيإقليم: سيدي بنورالقصيبة 31 مزدوجبني يخلف07829Jأسماء بنمان

عمالة مقاطعة الياسمينإقليم: سيدي بنورديور الشعاب

الحي الحسني
304/09/19 24 الحي الحسني 25555Bأسماء تيس

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: سيدي بنورالنواعمة 32 مزدوجشعيبات08524Pآسية العلوي

102/09/20إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 مزدوجمتوح08106Kأسية نصراوي

206/09/17إقليم: الجديدةم/م القواسمإقليم: سيدي بنورالجدد 38 مزدوجزاوية لقواسم08521Lأم كلثوم الخوتاري

إقليم: الفقيه بن مركزية اهل سوسإقليم: سيدي بنورمركزية العونات

صالح
801/01/10 42 مزدوجبرادية07605Rأمنة شكوكو

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي بنورتامدة

الجابرية

402/09/20إقليم: سيدي بنور 6 مزدوججابرية25964Wأميمة الخلفي

102/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورلفواطيط 17 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uأمين الجرجاري
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102/09/20إقليم: سيدي بنوربير الحرشإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 مزدوجالعونات08358Jأمينة العرفاوي

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: سيدي بنورالظهرة 151 أقدمية 16 سنةأناس أبا عوص 08099Cمزدوجحوزية

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد زيدإقليم: سيدي بنوربني عامر 14 أولد سيدي علي بن 08498Lإيمان بنعربية

يوسف
مزدوج

102/09/20إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 7 مزدوجلغنيميين14286Cأيوب الخلفي

802/09/20إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 مزدوججابرية08477Nأيوب العسولي

المدرسة الجماعاتية م 

بن شريفة

806/09/17إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنور 32 مزدوجأولد رحمون08540Gأيوب بوملحة

102/09/20إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 مزدوجلغديرة08127Hأيوب خباب

502/09/20إقليم: سيدي بنوراولد بوعنانإقليم: سيدي بنورالجدد 7 مزدوجسانية بركيك08685Pأيوب غزغز

عمالة مقاطعة فاطمة الفهريةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك

الحي الحسني
104/09/19 24 الحي الحسني 26384Cابتسام أبوطية

)المقاطعة(
مزدوج

301/01/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي 36 إلتحاق بالزوجابتسام الكصبي 08264Gمزدوجأولد عيسى

مدرسة عبد الكبير إقليم: سيدي بنورالفوارس

الخطيبي الجماعاتية

704/09/19إقليم: الجديدة 14 إلتحاق بالزوجابتسام المسناوي 24968Nمزدوجأولد حمدان

304/09/19إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: سيدي بنورلقرادلة 24 مزدوجاولد علي الطوالع07779Eابتسام قذيف

402/09/20إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورتامدة 6 مزدوجسانية بركيك08689Uابراهيم بنمرجان

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: سيدي بنورالوفاء

بن نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 7 مولي رشيد 01791Wاحسان كريم

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: سيدي بنورلقرادلة 14 مزدوجأولد غانم08282Bاحلم ابيه

105/09/07إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورامطل 117 أقدمية 12 سنةاحمد الزيدي 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

502/09/20إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 مزدوججابرية08477Nاكرام بنمنصور
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102/09/20إقليم: سيدي بنورالقصيبةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 مزدوجخميس قصيبة08381Jالحسن الراوي

304/09/19إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالجدد 14 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uالحسن الرطبي

116/09/85إقليم: سيدي بنورالحكاكشةإقليم: سيدي بنورالمناقرة 163 أقدمية 16 سنةالحسن غليض 08409Pمزدوجلعكاكشة

302/09/20إقليم: سيدي بنورالنهضةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 مزدوجسانية بركيك08691Wالحسن هرماش

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورالخوالدة 28 مزدوجالغنادرة08667Vالحسنية الزوين

502/09/20إقليم: سيدي بنورسبت المعاريفإقليم: سيدي بنورالبللة 7 مزدوجكرديد08401Fالحسين الحيمد

302/09/20إقليم: سيدي بنورالهدادجةإقليم: سيدي بنورالمل 7 مزدوجأولد سبيطة08643Uالحسين لفريح

204/09/18إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 18 مزدوجالمشرك08298Uالزبيري لطفي

120/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: سيدي بنوربدر 18 مزدوجمكرس08599Wالزوهرة رمزي

304/09/18إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنورالجعفرية 24 إلتحاق بالزوجالسالمي سعيدة 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 مزدوجالغنادرة08673Bالسعدية المجيد

116/09/93إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: سيدي بنورالرشاد 147 أقدمية 16 سنةالسعيد الناعوري 08619Tمزدوجالوليدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنوربير الحرش 21 مزدوجأولد سبيطة08640Rالشتيوي وجدان

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورالشراريد 16 مزدوجبني هلل08345Vالطاهر العصافري

802/09/20إقليم: سيدي بنورالنهضةإقليم: سيدي بنورلقرادلة 7 مزدوجسانية بركيك08691Wالعابد سعاد

102/09/19إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 14 مزدوجسانية بركيك08680Jالعلمي الحوام

104/09/17إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنورالجعفرية 38 مزدوجبوحمام08466Bالعماري م
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406/09/17إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: سيدي بنورالزياينة 38 مزدوجسيدي اسماعيل08108Mالفراجي  فاطمة    الزهراء

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 10 مزدوجالغنادرة08667Vالمستكفي وديع

المدرسة الجماعاتية 

الجابرية

204/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنور 16 مزدوجبني هلل08345Vالمصطفى الغزالي

104/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديمإقليم: سيدي بنورالجدد 14 إلتحاق بالزوجةالمصطفى مبروك 08277Wمزدوجسيدي ام اخديم

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي بنورلفواطيط

الجابرية

102/09/20إقليم: سيدي بنور 7 مزدوججابرية25964Wالمصطفى منظور

304/09/02إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي 44 مزدوجالمنصورية )البلدية(07825Eالمناري ابراهيم

102/09/20إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 مزدوجالغربية08629Dالمهدي البدوي

602/09/20إقليم: سيدي بنورلقرادلةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجسانية بركيك08696Bالمهدي الشحام

م/م سيدي احمد إقليم: سيدي بنورالخوالدة

المجدوب المركزية

102/09/20إقليم: بنسليمان 6 مزدوجموالين الواد07752Aالمهدي لوهاتي

مدرسة لل عائشة إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة

البحرية

1002/10/17إقليم: الجديدة 22 إلتحاق بالزوجالهام حمادي 08057G)مزدوجأزمور )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 7 مزدوججابرية08477Nاميمة الخرازي

102/09/20إقليم: الجديدةم/م الحيرشإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 مزدوجبولعوان08568Mاميمة المنطري

104/09/19إقليم: سيدي بنورالقصيبةإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 14 إلتحاق بالزوجاميمة عميري 08381Jمزدوجخميس قصيبة

1016/09/99إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 117 إلتحاق بالزوجامينة مكرم 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

806/09/01إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: سيدي بنورالكدية 93 مزدوجالمنصورية )البلدية(07825Eايت افقير فاطمة الزهراء

702/09/20إقليم: سيدي بنورالهدادجةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوجأولد سبيطة08643Uايمان فرحي

202/09/20إقليم: سيدي بنورالخوالدةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 مزدوجأولد سبيطة08652Dايوب الضريف
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206/09/17إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورمطران 30 إلتحاق بالزوجبديعة القيدي 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

306/09/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنورالحكاكشة 29 إلتحاق بالزوجبشرى حجار 08264Gمزدوجأولد عيسى

304/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالجدد 21 مزدوجلعطاطرة08453Mبشرى عيفاني

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي بنورلقرادلة

يوسف بن تاشفين

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
302/09/20 17 ابن امسيك 01817Zبلحداد فاطمة الزهراء

)المقاطعة(
مزدوج

402/09/20إقليم: سيدي بنورأحد العوناتإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 7 مزدوجمطران08388Sبهية الملسي

304/09/19إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: سيدي بنورالقنادرة 14 إلتحاق بالزوجبوسونة هاجر 08193Eمزدوجأولد رحمون

504/09/18إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: سيدي بنورشرقاوة 18 إلتحاق بالزوجبوشرى عطي 08247Nمزدوجسيدي عابد

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنورشرقاوة 14 مزدوجالغنادرة08664Sبوشعيب الشرقي

107/09/04إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: سيدي بنوربني هلل 85 مزدوجسبع عيون )البلدية(04104Kبوطيب سفيان

102/09/20إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 17 مزدوجمتوح08106Kبوفلح رشيدة

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي بنورالنهضة

عبدا كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
304/09/19 24 سيدي البرنوصي 01701Yبوكيلي مخوخي جهاد

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 18 إلتحاق بالزوجتورية فالق 08321Uمزدوجأولد سي بوحيى

106/09/17إقليم: سيدي بنوربني عامرإقليم: سيدي بنوراولد مومن 35 مزدوجالعامرية08325Yتوفيق الدريسي

102/09/20إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنورالبللة 7 مزدوجالغنادرة08664Sتوفيق بنحسون

204/09/19إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورأحد العونات 24 مزدوجالمشرك08298Uتوفيق غروادي

504/09/19إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 14 مزدوججابرية08483Vتومارت حكيمة

320/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: سيدي بنورالنواعمة 32 مزدوجشعيبات08529Vثمري زكرياء
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105/09/03إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنوربير الحرش 99 أقدمية 12 سنةجليلة الحليمي 08453Mمزدوجلعطاطرة

516/09/99إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنوراولد احمد 133 أقدمية 16 سنةجميلة ابو زيد 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورالنهضة 14 إلتحاق بالزوجحاتم عزيزة 08257Zمزدوجأولد عيسى

504/09/19إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: سيدي بنورالخمالشة 21 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vحافظ عريش

201/01/10عمالة: الميةابن حبوسإقليم: سيدي بنورتامدة 53 مزدوجالمية )البلدية(01896Kحرمي فاطمة

302/09/20إقليم: سيدي بنورالزياينةإقليم: سيدي بنورالجدد 7 مزدوجبني هلل08340Pحسن الحتيت

1004/09/02إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: سيدي بنورالفلح 109 أقدمية 12 سنةحسن الهنوني 08247Nمزدوجسيدي عابد

مجموعة مدارس السيفر إقليم: سيدي بنوربني يخلف

المركزية

404/09/02عمالة: مراكش 101 أقدمية 12 سنةحسن غمتي 02755Uمزدوجحربيل

702/09/20إقليم: سيدي بنورالنهضةإقليم: سيدي بنورالمل 7 مزدوجسانية بركيك08691Wحسناء الخياطي

302/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 7 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xحسناء بليوي

104/09/19إقليم: سيدي بنورامطلإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 14 مزدوجامطل08484Wحسناء بنحد

عمالة مقاطعة الياسمينإقليم: سيدي بنورديور الشعاب

الحي الحسني
302/09/20 17 الحي الحسني 25555Bحسناء تيس

)المقاطعة(
مزدوج

606/09/17إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورالنهضة 28 إلتحاق بالزوجحسناء جواد 08526Sمزدوجشعيبات

201/01/10إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: سيدي بنورالنواعمة 45 مزدوجأولد حمدان08547Pحسناء زكيم

202/09/20إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: سيدي بنورالجدد 17 مزدوجمتوح08556Zحسيني كريمة

302/09/20إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pحفيظ العروصي

102/09/20إقليم: سيدي بنورلقرادلةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوجسانية بركيك08696Bحليمة الدبياني
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104/09/19إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 24 مزدوجسانية بركيك08677Fحليمة السويدي

106/09/17إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورالنهضة 25 مزدوجسانية بركيك08677Fحليمة بنعاصم

504/09/19إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: سيدي بنورالخمالشة 19 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vحليمة مريس

306/09/17إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورالفوارس 35 مزدوججابرية08477Nحليمة مطر

304/09/19إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالزياينة 14 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uحمزة اسكاكري

202/09/20إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورالمل 7 مزدوجالغنادرة08673Bحمزة البوعزيزي

مولي المصطفى 

الفاتحي

204/09/02إقليم: الخميساتالحجامةإقليم: سيدي بنور 85 أيت بويحيى 11555Jحميد عياش

الحجامة
مزدوج

302/09/20إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: سيدي بنوربن يفو 7 مزدوجالوليدية08619Tحنان  فاضل

104/09/12إقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنونإقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة 25 إلتحاق بالزوجحنان حوري 07723U)مزدوجبوزنيقة )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 7 إلتحاق بالزوجحنان منير 08096Z)مزدوجزمامرة )البلدية

216/09/96إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 159 أقدمية 16 سنةحياة سمراوي 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: سيدي بنورمطران 14 مزدوجالعامرية08329Cخالد فتحي

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورالعبابسة 21 إلتحاق بالزوجخديجة أقبيش 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

402/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 17 مزدوجلغديرة08124Eخديجة البوشتي

204/09/19إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 24 مزدوججابرية08483Vخديجة الراضي

306/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: سيدي بنورلقرادلة 29 إلتحاق بالزوجخديجة بنحماد 08243Jمزدوجسيدي عابد

104/09/18عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: سيدي بنوربير الحرش 31 مزدوجالشللت01738Nخديجة رحمون
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106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 38 مزدوجمتوح08106Kخديجة زيات

206/09/17إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 28 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fخديجة عياد

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورمطران 18 مزدوجبني هلل08345Vخديجة فكري

806/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورالطويلعات 35 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xخديجة كيتو

102/09/20إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 مزدوجأولد عمران08447Fخديجة لخدير

مولي المصطفى 

الفاتحي

804/09/19إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: سيدي بنور 14 إلتحاق بالزوجخديجة نعماوي 08524Pمزدوجشعيبات

102/09/20إقليم: النواصرم. م عابد الجابريإقليم: سيدي بنورالنهضة 17 مزدوجاولد عزوز25934Nخلود الرضي

عمالة مقاطعات النابغةإقليم: سيدي بنورالجعفرية

عين السبع الحي 
404/09/19 14 عين السبع 01604Tدروش محجوبة

)المقاطعة(
مزدوج

506/09/01إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: سيدي بنورالطيور 81 مزدوجنكا13929Pربيع اصبيح

104/09/19إقليم: سيدي بنورالشراريدإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 14 مزدوجبني هلل08337Lربيعة اولد سي علي

104/09/18إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 21 مزدوجالغربية08629Dرشيد عبد اللطيف

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي بنورالعبابسة

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/20 7 مولي رشيد 01787Sرشيد عزيل

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: سيدي بنوراولد مومنإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوجأولد سي بوحيى08320Tرشيد فلح

406/09/17إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورمطران 38 مزدوجشعيبات08526Sرشيدة الدهاجي

المدرسة الجماعاتية 

الجابرية

106/09/17إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنور 28 مزدوجبوحمام08468Dرشيدة مجيدي

102/09/20عمالة: الميةالصفاإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 7 مزدوجالشللت26619Hرضا عباري

204/09/12إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنوراولد عليان 37 مزدوجالوليدية08110Pرضوان المالكي
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106/09/17إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 28 مزدوجبوحمام08466Bرضوان فرطو

111/09/00إقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزيةإقليم: سيدي بنورالبيروني 31 مزدوجزيايدة07797Zرياض خالد

104/09/18إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورالعويسات 22 إلتحاق بالزوجزهرة الناجي 08452Lمزدوجلعطاطرة

104/09/19إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنورالمل 14 مزدوجلعكاكشة08412Tزهيرة الحافظي

206/09/17إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: سيدي بنورالطويلعات 26 إلتحاق بالزوجزينب الزموزي 08238Dمزدوجأولد احسين

304/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 14 إلتحاق بالزوجزينب الفتيحي 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

102/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uزينب سالمي

104/09/19عمالة: الميةعين حرودة 1إقليم: سيدي بنورالعبابسة 24 عين حرودة 01715Nسحر عيسي

)البلدية(
مزدوج

104/09/19إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنورالمل 14 مزدوجأولد سبيطة08640Rسعاد مسعودي

المدرسة البتدائية ديار إقليم: سيدي بنورالمودنين

المنصور

202/09/14إقليم: برشيد 51 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bسعادعبدوني

102/09/20إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 مزدوجأولد عمران08447Fسعيد اجغيوات

206/09/17إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورالعبابسة 28 مزدوجالمشرك08298Uسعيد دياني

104/09/19إقليم: سيدي بنورالفلحإقليم: سيدي بنورشرقاوة 11 مزدوجلعكاكشة08415Wسعيد مناني

1011/12/17إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورأحد العونات 28 مزدوجسيدي اسماعيل08107Lسعيدة الخمال

304/09/18إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: سيدي بنورامطل 28 مزدوجأولد عيسى08259Bسعيدة قندري

704/09/19إقليم: الجديدةم/م السلمإقليم: سيدي بنورالقنطرة 13 إلتحاق بالزوجسعيدة مكاوي 08148F سيدي علي بن

حمدوش
مزدوج

1002/09/20إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 17 مزدوجلغديرة08127Hسكينة الدهلولي
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302/09/20إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: سيدي بنورالجدد 7 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fسكينة فنيدي

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي بنوراولد بوعنان

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/19 24 سيدي مومن 24696Tسلمى كرام

)المقاطعة(
مزدوج

406/09/17إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: سيدي بنورالسواني 28 مزدوجأولد عيسى08270Nسلمى مبروكي

1006/09/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنورالظهرة 32 مزدوجأولد عيسى08264Gسمية واكريم

202/09/20إقليم: سيدي بنوربني هللإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 مزدوجبني هلل08336Kسمير بوسبع

105/09/11إقليم: سيدي بنورعقبة بن نافعإقليم: سيدي بنورالغنادرة 28 مزدوجزمامرة )البلدية(08097Aسميرة أكطيب

502/09/20إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 مزدوججابرية08477Nسميرة ابو سلمة

المدرسة البتدائية لل إقليم: سيدي بنورالمستقبل

نزهة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
105/09/03 45 سيدي عثمان 01772Aسميرة البوعناني

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورزرك 29 إلتحاق بالزوجسناء البزاعي 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

806/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: سيدي بنورتامدة 28 إلتحاق بالزوجسناء الزكودي 08225Pمزدوجأولد احسين

102/09/20إقليم: سيدي بنورالهدايةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 مزدوجمطران08397Bسناء الزناتي

902/09/16إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: سيدي بنورالبار 14 مزدوجكريمات10040Mسناء المنصوري

106/09/17إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورالنهضة 28 مزدوجسانية بركيك08677Fسهام الحيمر

106/09/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: سيدي بنوربني يخلف 32 مزدوجأولد احسين08229Uسهام الصلحاوي

404/09/02إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي 44 مزدوجعين تيزغة07813Sشدلي هناء

104/09/18إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: سيدي بنورالحكاكشة 15 إلتحاق بالزوجشهيرة اصباح 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة توبقالإقليم: سيدي بنوراولد عمران

الحي الحسني
102/09/20 17 الحي الحسني 21557Fشيماء بعزاوي

)المقاطعة(
مزدوج
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806/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 38 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xشيماء طمستي

304/09/18إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنوربير الحرش 21 مزدوججابرية08483Vصارة اراوي

عمالة مقاطعة علي ابن ابي طالبإقليم: سيدي بنوراولد الحاج

عين الشق
104/09/19 24 عين الشق 23759Zصفاء طيس

)المقاطعة(
مزدوج

304/09/19إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورالجدد 14 مزدوجالمشرك08298Uطارق الجامعي

604/09/18إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 14 مزدوججابرية08483Vطارق الحمصي

302/09/20إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: سيدي بنوربني عامر 8 إلتحاق بالزوجةطارق محفوظ 08524Pمزدوجشعيبات

204/09/19إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورالقصيبة 24 مزدوجسيدي اسماعيل08107Lعائشة الغربي

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: سيدي بنوراولد رحال 14 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yعائشة زعيميد

606/09/17إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: سيدي بنورالمناقرة 30 إلتحاق بالزوجعائشة عبيلت 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: سيدي بنورالكدية

الطويحينة المركزية

416/09/92عمالة: مراكش 93 مزدوجالويدان02807Aعبادة عبد الجليل

104/09/19إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالزياينة 14 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uعبد الحفيظ دياني

404/09/18إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 31 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kعبد الحق الرمش

المدرسة البتدائية م إقليم: سيدي بنورالقنطرة

عابد الجابري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
102/09/20 7 سيدي مومن 26798Cعبد الحق دغداغ

)المقاطعة(
مزدوج

105/09/08إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنورالمشرك 39 إلتحاق بالزوجةعبد الحق شطيب 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

402/09/20إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 6 مزدوجمليلة07774Zعبد الحميد نعيم

عمالة مقاطعة واد المخازنإقليم: سيدي بنورالدهاهجة

الحي الحسني
202/09/20 7 الحي الحسني 18155Hعبد الرحمان وتل

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: سيدي بنورالقنطرة 31 مزدوجأولد فرج08510Zعبد الرحيم الجبلي
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206/09/17إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنوراولد احمد 22 مزدوجالغنادرة08664Sعبد الرحيم العيساوي

116/09/86إقليم: القنيطرةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنوراولد عمران 201 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم ثمين 10796J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/20إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 6 مزدوجأولد عيسى08257Zعبد الرزاق الزواني

مدرسة سيدي قاسم إقليم: سيدي بنورالفوارس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/91 187 أقدمية 16 سنةعبد العالي ازباخ 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

117/09/84إقليم: الجديدةمدرسة الخضرإقليم: سيدي بنورالنواعمة 185 أقدمية 16 سنةعبد العزيز زكاري 27236Dمزدوجمولي عبد ا

204/09/02إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: سيدي بنوربني عامر 141 أقدمية 16 سنةعبد الغاني المعزوزي 27147Gمزدوجمولي عبد ا

102/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنوراولد جرار 7 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uعبد الغاني حموش

عمالة مقاطعة عبد الرحيم الهروشيإقليم: سيدي بنورسانية بركيك

الحي الحسني
104/09/19 24 الحي الحسني 26383Bعبد الفتاح الكفاني

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: سيدي بنورالمشرك 24 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fعبد الفتاح لطفي

106/09/17إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 25 مزدوججابرية08483Vعبد القادر الرماوي

306/09/00إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: سيدي بنورالقنطرة 118 إلتحاق بالزوجةعبد المجيد الوداح 27281Cمزدوجمولي عبد ا

102/09/20إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: سيدي بنورتامدة 6 مزدوجأولد عمران08447Fعبد المغيث بنقرد

204/09/18إقليم: سيدي بنوربني عامرإقليم: سيدي بنوراولد جرار 21 إلتحاق بالزوجةعبد الواحد كربوب 08325Yمزدوجالعامرية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالقصيبةإقليم: سيدي بنورلمراس 18 مزدوجخميس قصيبة08381Jعبدالرحيم بنفايدة

106/09/17إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 28 مزدوجبني هلل08345Vعبدالرحيم صابر

106/09/17إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالعبابسة 28 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uعبدالرحيم قاسمي

816/09/95إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: سيدي بنوراولد عليان 151 إلتحاق بالزوجةعبدالكبير فضري 25205W)مزدوجآسفي )البلدية
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406/09/17إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورمطران 38 مزدوجشعيبات08526Sعبداللطيف الشوير

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سيدي بنورامطل

العميد

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
102/09/20 7 مزدوجسباتة )المقاطعة(01781Kعبدا الصديقي

106/09/01إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرةإقليم: سيدي بنورالفلح 117 أقدمية 12 سنةعز الدين                الملح 08096Z)مزدوجزمامرة )البلدية

206/09/17إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورلعميرات 19 مزدوجالمشرك08303Zعز الدين الدريسي

704/09/19إقليم: سيدي بنوراولد مومنإقليم: سيدي بنورالمل 14 مزدوجأولد سي بوحيى08320Tعزيز الشتوي

113/02/17إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 35 مزدوجشتوكة08154Mعزيز بلحسن

مدرسة بولعوان إقليم: سيدي بنورالعبابسة

الجماعاتية

102/09/20إقليم: الجديدة 7 مزدوجبولعوان26185Lعزيز وديع

102/09/20عمالة: الميةللخديجةإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 7 إلتحاق بالزوجعقيلي أميمة 26175A عين حرودة

)البلدية(
مزدوج

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنورالظهرة 10 مزدوجالغنادرة08664Sعكاية سهام

مدرسة سيدي أحمد إقليم: سيدي بنورماء العينين

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
416/09/01 52 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zعماد بودينة

104/09/18إقليم: سيدي بنورلقرادلةإقليم: سيدي بنورالخمالشة 21 مزدوجسانية بركيك08696Bعمر قريدل

106/09/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 27 سيدي رحال الشاطئ 14375Zعيد الحق طهور

)البلدية(
مزدوج

107/09/05عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينإقليم: سيدي بنورالطبري 78 إلتحاق بالزوجغويزي بشرى 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 14 مزدوجلغديرة08127Hفؤاد الحفظي

304/09/19عمالة: الميةسهام 1إقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 عين حرودة 01718Sفؤاد بوملك

)البلدية(
مزدوج

816/09/98إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: سيدي بنورالطويلعات 101 أقدمية 12 سنةفاتح رشيد 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

104/09/12إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: سيدي بنورالجدد 35 مزدوجتاوريرت )البلدية(21018Vفاتحة كعبور
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117/09/90إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: سيدي بنورالطبري 140 أقدمية 16 سنةفاطمة   منادي 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

406/09/17إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: سيدي بنورالجدد 38 مزدوجمتوح08556Zفاطمة الزهراء عابر

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: سيدي بنورمركزية العونات 134 أقدمية 16 سنةفاطمة العتباني 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

917/09/90عمالة: الرباطالحزام الخضرإقليم: سيدي بنورالطبري 104 يعقوب المنصور 01081Zفاطنة    افلحي

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: سيدي بنورالوفاء 141 أقدمية 16 سنةفاطنة اشهيبن 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

304/09/12إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 69 إلتحاق بالزوجفتيحة الغياتي 08180Rمزدوجحوزية

102/09/20إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 مزدوجالوليدية08615Nفتيحة الكحلة

802/09/16إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: سيدي بنورالشراريد 31 مزدوجأولد عيسى08267Kفتيحة عامد

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد عمرانإقليم: سيدي بنورالمل 21 مزدوجأولد عمران08443Bفدوى فرجلي

206/09/17إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: سيدي بنوربني يخلف 38 مزدوجشعيبات08524Pفدوى قيسوب

804/09/19إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: سيدي بنورالخمالشة 24 مزدوجأولد عيسى08267Kفدوى مغفور

301/01/17إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: سيدي بنورلمراس 36 إلتحاق بالزوجفراح سمرة 13924Jمزدوجنكا

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: سيدي بنورالجدد 31 مزدوجمتوح08556Zفنيدي كريمة

106/09/17إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: سيدي بنورالبار 28 مزدوجالغنادرة08662Pقاسمي عبد ا

105/09/11إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورالمستقبل 31 مزدوجالوليدية08110Pقواص رشيد

406/09/17إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالجعفرية 27 مزدوجالمشرك08303Zكريمة مستعد

406/09/17إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: سيدي بنورالطويلعات 24 إلتحاق بالزوجكريمة مغفور 08060K)مزدوجأزمور )البلدية
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506/09/17إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 28 مزدوجلعطاطرة08453Mكلثوم صديق

104/09/18إقليم: سيدي بنورالطيورإقليم: سيدي بنوربن يفو 16 مزدوجالغربية08624Yكلثوم موسحيم

103/09/20إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: سيدي بنورلفللحة 8 إلتحاق بالزوجلبلى القلدة 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد سعيدإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 23 إلتحاق بالزوجلطيفة بن حيدة 08481Tمزدوججابرية

306/09/00إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةإقليم: سيدي بنورالطويلعات 68 إلتحاق بالزوجةلعليوي ابراهيم 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

104/09/12إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورالمستقبل 31 مزدوجالوليدية08110Pلكريبي لطيفة

104/09/18إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورمطران 15 مزدوججابرية08477Nليلى البناني

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي بنورلعميرات

حليمة السعدية

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك
206/09/17 34 ابن امسيك 01826Jليلى العاجي

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pمحسن الدريسي

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورمطران 18 مزدوجبني هلل08345Vمحسن بن حميدوش

106/09/17إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: سيدي بنورالجدد 32 مزدوجمتوح08556Zمحسن خويليد

102/09/20إقليم: سيدي بنورالزياينةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجبني هلل08340Pمحسن متقي

107/09/05إقليم: سيدي بنورابن الهيثمإقليم: سيدي بنوربني عامر 75 مزدوجالعونات08102Fم السلوي

316/09/99إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: سيدي بنورالفلح 141 أقدمية 16 سنةم القاسمي 07818Xمزدوجالشراط

101/01/12إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: سيدي بنورالمودنين 45 مزدوجمكرس08599Wم المدكوري

106/09/00إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: سيدي بنورالهدادجة 123 أقدمية 16 سنةم الموخنطر 13826Cمزدوجدار سي عيسى

102/09/20إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوجالغنادرة08673Bم بسلية
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202/09/20إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: سيدي بنورالبللة 7 مزدوجالغنادرة08662Pم بلحولة

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد الشاويةإقليم: سيدي بنورالمودنين 14 مزدوجامطل08490Cم شكيري

402/09/20إقليم: الجديدةم/م لحميداتإقليم: سيدي بنورالجدد 7 مزدوجمتوح08557Aم عثمان

816/09/95إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: سيدي بنوربني يخلف 59 مزدوجأولد احسين08235Aم كشيف

102/09/20إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنورالجدد 7 مزدوجالغنادرة08664Sم لحمودي

204/09/19إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنوربير الحرش 12 مزدوجالعونات08101Eم مساعد

116/09/92إقليم: الجديدةمدرسة التريعي مختلطةإقليم: سيدي بنوراولد عمران 193 أقدمية 16 سنةم نبراص 08061L)مزدوجالجديدة )البلدية

204/09/19إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنورلقرادلة 14 مزدوجالغربية08629Dم نقار

106/09/01إقليم: الجديدةمدرسة المنصور الذهبيإقليم: سيدي بنورالظهرة 125 إلتحاق بالزوجةم هنيس 08063N)مزدوجالجديدة )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 مزدوجالغنادرة08673Bمراد التونسي

206/09/17إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورالقنادرة 25 مزدوجالمشرك08298Uمراد امهيدرة

202/09/20إقليم: سيدي بنورزركإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوجالغربية08635Kمروامن لحلو

416/09/03إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورالسواني 117 أقدمية 12 سنةمريم    نافع 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

104/09/17إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالجعفرية 28 مزدوجلعطاطرة08453Mمريم الصفر

مولي المصطفى 

الفاتحي

204/09/02إقليم: الخميساتالحجامةإقليم: سيدي بنور 85 أيت بويحيى 11555Jمريم ايت كرما

الحجامة
مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنوربدر 14 مزدوجالوليدية08615Nمريم شاكر

604/09/18إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 18 إلتحاق بالزوجمريم كوكب راجي 08526Sمزدوجشعيبات
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المدرسة البتدائية 3 إقليم: سيدي بنورالعبابسة

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/18 21 سيدي مومن 01628Uمريم ناسمي

)المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: سيدي بنوراولد مومنإقليم: سيدي بنوراولد جرار 16 مزدوجأولد سي بوحيى08320Tمصطفى بنعقى

706/09/17إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 38 مزدوجأولد عيسى08267Kمينة البقراوي

405/09/03إقليم: سيدي بنورالزرقطونيإقليم: سيدي بنورالمشرك 134 إلتحاق بالزوجنادية دامي 08084L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

105/09/11إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي بنورمركزية العونات 54 مزدوجتيط مليل )البلدية(26684Dنزهة الدقاوي

206/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 28 إلتحاق بالزوجنوار البزطامي 08225Pمزدوجأولد احسين

202/09/20إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: سيدي بنورالجدد 7 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hنور الدين حميم

304/09/19إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 14 مزدوجلعطاطرة08452Lنور الدين زمراوي

104/09/18إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 20 إلتحاق بالزوجنورالهدى حسيني 08673Bمزدوجالغنادرة

106/09/17إقليم: النواصرم. مليكة الفاسيإقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي 24 إلتحاق بالزوجنورة رفيق 26528Jمزدوجاولد عزوز

202/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: سيدي بنورالعويسات 17 مزدوجأولد غانم08282Bهاجر المختفي

عمالة مقاطعات أحمد الراشديإقليم: سيدي بنورسانية بركيك

عين السبع الحي 
104/09/19 24 عين السبع 01611Aهاجر قوقاجي

)المقاطعة(
مزدوج

306/09/17إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورالفوارس 28 مزدوججابرية08477Nهشام الباهلي

116/09/97إقليم: اليوسفيةمدرسة عمرو بن العاصإقليم: سيدي بنورالوفاء 163 أقدمية 16 سنةهشام الزواوي 19875C)مزدوجاليوسفية )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 28 مزدوجسانية بركيك08689Uهشام العواجي

104/09/18إقليم: سيدي بنورعمر وموسىإقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي 16 مزدوجأولد بوساكن08376Dهشام بنصردي

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي بنورلفواطيط

الجابرية

104/09/18إقليم: سيدي بنور 21 مزدوججابرية25964Wهشام صابر
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المدرسة الجماعاتية طه 

عبد الرحمان

104/09/02إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: سيدي بنور 93 أقدمية 12 سنةهشام عزيزي 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنورالهدادجة 17 مزدوجأولد سبيطة08640Rهند بشار

304/09/19إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورالقصيبة 24 مزدوجلعطاطرة08452Lوفاء أوجيل

204/09/19إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 24 مزدوجعين تيزغة07811Pوفاء اكاك

202/09/20إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورالهدادجة 7 مزدوجالغربية08623Xوهيبة كمان

802/09/20إقليم: سيدي بنوربني هللإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 مزدوجبني هلل08336Kياسين السحيمي

102/09/20إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجلعكاكشة08412Tياسين فاطمي

405/09/11إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: سيدي بنورالمستقبل 70 مزدوجأولد احسين08229Uيــاســيــن مـــــكاوي

506/09/17إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 38 مزدوجسيدي عابد08255Xيسرى عفوان

404/09/17إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالجعفرية 28 مزدوجالمشرك08303Zيوسف  الدريسي

406/09/01إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: سيدي بنوربن يفو 101 أقدمية 12 سنةيوسف طياني 13929Pمزدوجنكا

204/09/19إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنورالمل 12 مزدوجأولد سبيطة08650Bيونس الكحيلي

302/09/20إقليم: سيدي بنوراولد مومنإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 مزدوجأولد سي بوحيى08320Tيونس بشتاوي

202/09/20إقليم: سيدي بنورالفلحإقليم: سيدي بنورالمل 7 مزدوجلعكاكشة08415Wيونس جرو

المدرسة الجماعاتية طه 

عبد الرحمان

المدرسة البتدائية دار إقليم: سيدي بنور

الحداد

302/09/20إقليم: برشيد 6 المازيغيةحد السوالم )البلدية(14061Hأحمد الطالب

702/09/20إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة 6 المازيغيةسيدي بنور )البلدية(08475Lالسعدية بوصبر

104/09/19إقليم: سيدي بنورابو ذر الغفاريإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 8 المازيغيةسيدي بنور )البلدية(08089Sم القهراوي
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07

505/09/11إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزالصبيطي 45 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330U أمال أيت واحي

304/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزتغولست 14 مزدوجاكرفروان03365G البنساسي خديجة

104/09/19إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 14 مزدوجوزكيطة03674T الدبياني فاطمة الزهراء

223/01/17إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزتالبنين 26 مزدوجتمزوزت03344J المصطفى قبلوي

104/09/19إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوززرقطن 14 إلتحاق بالزوج سارة لزعر 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية

706/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزالمرجة 25 مزدوجاغمات03379X سعاد لفليج

502/09/15إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزمولي ابراهيم 32 مزدوجاغواطيم03738M صفية اشلهاو

304/09/18إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزمركزية تيزي 28 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Y عبد الوهاب مجهد

406/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزاماريغان 28 مزدوجاغمات03375T مارية لطيف

مجموعة مدارس إقليم: الحوززرقطن

التوامة

904/09/19إقليم: الحوز 14 مزدوجالتوامة03451A ياسين احيا

702/09/20إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجأسني03501Eعز الدين الخراز

205/09/11إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزسيدي غيات 42 إلتحاق بالزوجأحلم الناجم 03770Xمزدوجتمصلوحت

202/09/20إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجأسني03499Cأحمد جبروتي

1006/09/17إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الحوزكيك 35 مزدوجالجعيدات09162Hأحمد لحوو

904/09/12إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزمركزية تيزغت 77 مزدوجأيت سيدي داود03248Eأرشيد لطيفة

مركزية المختار 

السوسي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحوز

سيتي فاضمة

304/09/19إقليم: الحوز 14 مزدوجستي فاطمة27265Kأسامة كوانك

804/09/18إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 25 مزدوجاغمات03375Tأسماء الحمداوي

761



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس واد إقليم: الحوزانزال الجبل

الحجر المركزية

502/09/20عمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجأسماء الحوراني 02819Nمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس دار إقليم: الحوزتمغزدان

باقة المركزية

123/01/17عمالة: مراكش 42 مزدوجأولد حسون02822Sإسماعيل جراعي

502/09/20إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجأسني03504Hأشرف ابيهي

604/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: الحوزالمكيات 14 مزدوجراس العين13745Pأشرف حكير

702/09/20إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزاغيل 7 مزدوجامغراس03587Yأشرف رباح

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحوزتغولست

سيتي فاضمة

604/09/19إقليم: الحوز 14 مزدوجستي فاطمة27265Kأفقير فاطمة الزهراء

مدرسة خديجة بنت إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج

خويلد

323/01/17عمالة: مراكش 27 إلتحاق بالزوجإلهـــــــــــام أتيدريـــــــــن 02719E سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

404/09/18إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزاسني 16 إلتحاق بالزوجإلهام حاتم 03740Pمزدوجاغواطيم

مدرسة عائشة أم إقليم: الحوزسيدي غيات

المؤمنين

116/09/99عمالة: مراكش 143 أقدمية 16 سنةإلهام نصيري 02459X)مزدوججليز )المقاطعة

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الحوزبوعويد 19 إلتحاق بالزوجأمال الشهدي 26726Zمزدوجحربيل

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الحوزبلعطار 19 إلتحاق بالزوجأمال بن هيلل 02726M سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزوحدة ايت الحاج 18 إلتحاق بالزوجأمال خلفي 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

802/09/20إقليم: الحوزمركزية اغبالوإقليم: الحوزتنيسكت 7 مزدوجامغراس03591Cأمين الساقري

104/09/18إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: الحوزاهريصان 21 مزدوجامزوضة03168Tأمينة السيرجيان

804/09/19إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزاماريغان 14 مزدوجستي فاطمة03679Yأمينة عكوبي

604/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزامسكر 16 مزدوجمولي ابراهيم03238Uأنس الخرشي

102/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجستي فاطمة03679Yأنس الطويل
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804/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزمركزية اماسين 15 مزدوجمولي ابراهيم03238Uأنس عبادي

704/09/12إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزلرجام 46 مزدوجاغمات03240Wأيت مومة سي م

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

إقليم: قلعة تاوزينت المركزيةإقليم: الحوز

 السراغنة
104/09/19 24 مزدوجتوزينت08997Dإيمان النكراوي

102/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجالتوامة03461Lأيوب ابريك

402/09/20إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزانسا 7 مزدوجتيغدوين03277Lاباخور حجيبة

مدرسة أيت منصور 

البتدائية

306/09/01عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوز 95 إلتحاق بالزوجابتسام بوتور 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

506/09/17إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزاغي 38 مزدوجسيدي عبد ا غيات03341Fابتسام يمال

613/02/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزمركزية تمكرت 20 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Yابراهيم التيجاني

102/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجأسني03507Lابراهيم ايت شاويت

102/09/20إقليم: الحوزمركزية تدارتإقليم: الحوزاك 7 مزدوجزرقطن03465Rابراهيم بوحميد

317/09/90عمالة: مراكشمدرسة المام الغزاليإقليم: الحوزايت فاسكا 175 أقدمية 16 سنةابراهيم لمان 02501T)مزدوجالمنارة )المقاطعة

504/09/18إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاجوكاك 16 مزدوجويركان03581Sابن جديدة عبد الرحمان

102/09/20إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزستي فاضمة 10 إلتحاق بالزوجاتراوحي حسناء 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية

102/09/20إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجويركان03577Mاجريف م

102/09/20إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزانسا 7 مزدوجتيغدوين03277Lاجلل بشرى

105/09/11إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزمركزية امليل 63 مزدوجأوريكة25679Lاحلم بقوري

مركزية المختار 

السوسي

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: الحوز

 السراغنة
202/09/20 17 مزدوجواركي08825Sاحلم لعميري
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706/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزسبت اكرفروان 25 مزدوجاغواطيم03744Uاحلم نيام

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد اإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 185 أقدمية 16 سنةاحماد ذاكر 02714Z سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

216/09/94إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزواداكر 101 إلتحاق بالزوجةاحمد الحيان 03773Aمزدوجتمصلوحت

1005/09/03إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزتالبنين 89 مزدوجسيدي عبد ا غيات03332Wاحمد امين تحبوسين

1016/09/95عمالة: مراكشمدرسة سيدي جابرإقليم: الحوزتكانة 169 أقدمية 16 سنةاحمد بندي 02657M مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

1004/09/18إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 15 مزدوجأولد امطاع03652Uاحمد بوتطست

223/01/17إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الحوزتزكين 23 إلتحاق بالزوجادار سلوى 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

602/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزمركزية تدارت 7 مزدوجالتوامة03461Lادرع صفاء

623/01/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزستي فاضمة 29 مزدوجأوريكة03708Eادم المنار

102/09/20إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتانفكيغت 7 مزدوجويركان03577Mادناس ايوب

502/09/20إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجوزكيطة03671Pادوحمن عبد العزيز

مجموعة مدارس واد إقليم: الحوزاكادير نايت لحسن

الحجر المركزية

704/09/12عمالة: مراكش 46 مزدوجأولد حسون02819Nاسامة بنفساحى

104/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزمركزية امليل 11 مزدوجمولي ابراهيم03757Hاسامة نصير

عمالة: إنزكان ايت م المنارإقليم: الحوزمشطون

ملول
704/09/02 123 أقدمية 12 سنةاسقف سناء 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

204/09/19إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزالمو 14 مزدوجتزارت03432Eاسماء باشكاش

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

702/09/20إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوز 7 مزدوجدار جمعة03639Eاسماء كامل

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزمولي جعفر

البتدائية

116/09/94إقليم: الحوز 116 إلتحاق بالزوجةاسماعيل اطويل 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية
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104/09/19إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزطلزين 21 مزدوجتمكرت03448Xاسماعيل المجدوب

123/01/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزمولي ابراهيم 24 مزدوجأسني03496Zاسماعيل اوجاحا

219/01/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاكرماون 35 مزدوجأوريكة03706Cاسماعيل ايت سعيد القاضي

904/09/18إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزانسا 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03300Lاسماعيل ربيب

406/09/17إقليم: الحوزتيزي التحتانيةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 28 مزدوجتيدلي مسفيوة03323Lاشراق بن المحجوب

مدرسة مولي علي إقليم: الحوزاكادير تساوت

الشريف

404/09/18عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجةاشرف العداوي 02718D سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

706/09/17إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 35 مزدوجاغمات03240Wاصابان ابتسام

502/09/20إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: الحوزاسوال 7 مزدوجازكور03615Dاعراب نورة

804/09/18إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزالمو 21 مزدوجاكرفروان03371Nالبداد ابتسام

202/09/14إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزاكدوركيك 40 مزدوجاغواطيم03754Eالبوزيدي حفيظة

306/09/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزايت واكستيت 28 مزدوجأوريكة03708Eالبيد  ايمان

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

مدرسة مولي علي إقليم: الحوز

الشريف

511/09/00عمالة: مراكش 24 إلتحاق بالزوجةالحاج الهيشامي 02718D سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

806/09/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزتالبنين 32 مزدوجأيت سيدي داود21088Wالحسن بن ايجة

204/09/18إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزاغي 31 مزدوجأيت سيدي داود03241Xالحسن بوناصر

112/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الحوزمدرسة الشويطر 56 إلتحاق بالزوجةالحسين أمزال 26726Zمزدوجحربيل

104/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزطلزين 18 مزدوجتيدلي مسفيوة03299Kالحسين الحاجي

104/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزتمغزدان 11 مزدوجستي فاطمة03692Mالحسين ايت القاضي
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116/09/96إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 181 أقدمية 16 سنةالحسين ايت ايشو 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

102/09/20إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجامغراس03587Yالحسين ايت عبو

مدرسة عبد المالك إقليم: الحوزابن الونان

السعدي

116/09/85عمالة: مراكش 136 أقدمية 16 سنةالحسين ايت مالك 02512E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

304/09/18إقليم: الحوزمدرسة الشويطرإقليم: الحوزويركان 16 إلتحاق بالزوجةالحضري م 26640Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

602/09/14إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزتغنبوشت 40 مزدوجسيدي عبد ا غيات03339Dالحوري هاجر

106/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوززطولة 29 مزدوجتمزوزت03349Pالدباغ اسماعيل

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: الحوزالسرايري 101 إلتحاق بالزوجالدوشاني جميلة 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

تمازوزت

316/09/99إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوز 68 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uالديك عبد الحق

702/09/20إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزمركزية تدارت 17 مزدوجتيدلي مسفيوة03299Kالرزيقي عبد الحي

504/09/19إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزمركزية اماسين 14 مزدوجأولد امطاع03652Uالزاوي أسماء

1002/09/16إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزواوسفت 35 مزدوجأوريكة03706Cالزميري لمياء

502/09/10إقليم: تارودانتم. الحسن الداخلإقليم: الحوزاكادير تساوت 53 إلتحاق بالزوجالزهرة الدويني 21283H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

904/09/19إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزتغولست 24 مزدوجتيدلي مسفيوة03299Kالزيادي كريمة

105/09/02إقليم: الحوزمدرسة الشويطرإقليم: الحوزالمعمل 73 مزدوجسيدي عبد ا غيات26640Fالزيدي يوسف

304/09/19إقليم: الحوزمركزية تيزيإقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن 10 مزدوجالتوامة03460Kالساخي آمنة

504/09/02عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيإقليم: الحوزوادى الدهب 123 إلتحاق بالزوجالسرخاني فاطمة 02495L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

202/09/20إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزايت واكستيت 17 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hالسعدية عزي
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116/09/96عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزالبريزة 153 أقدمية 16 سنةالسعيد بن النجيم 19831Eمزدوجتسلطانت

101/01/10إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزتراست 91 أقدمية 12 سنةالسفياني عائشة 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس حفصة إقليم: الحوزتصورت 1

بنت عمر المركزية

301/02/08عمالة: مراكش 59 مزدوجأيت ايمور02612Nالشامي بشرة

المدرسة الجماعاتية 

انكال

804/09/18إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوز 16 مزدوجاكرفروان03357Yالشقراوي سعيد

مجموعة مدارس 

تمازوزت

113/09/01إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوز 23 إلتحاق بالزوجالصبوني زينب 03326Pمزدوجسيدي عبد ا غيات

604/09/18إقليم: الحوزلرجامإقليم: الحوزتافكا 18 مزدوجلل تكركوست03660Cالعروسي ايمن

مجموعة مدارس سد إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور

نفيس

104/09/19إقليم: الحوز 14 إلتحاق بالزوجالعسري اميرة 03657Zمزدوجلل تكركوست

104/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 14 مزدوجأسني03499Cالعسري عبد الفتاح

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوززطولة

المركزية

504/09/18عمالة: مراكش 19 إلتحاق بالزوجالعلم خديجة 02739Bمزدوجتسلطانت

202/09/20إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجأسني03504Hالعمري م

504/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزمركزية امسلن 14 مزدوجمولي ابراهيم03761Mالقسباوي خديجة

106/09/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزتغنبوشت 35 مزدوجأيت سيدي داود03241Xالكرح مراد

مجموعة مدارس إقليم: الحوزالبريزة

لخوادرة المركزية

504/09/19عمالة: مراكش 13 إلتحاق بالزوجالمايمون زهور 02540Kمزدوجالوداية

904/09/19إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزاغي 14 مزدوجتيدلي مسفيوة03300Lالمساوي خديجة

إقليم: قلعة اشطيبة المركزيةإقليم: الحوزمركزية تمكرت

 السراغنة
106/09/17 22 مزدوجالشطيبة09039Zالمسعودي حميد

مجموعة مدارس إقليم: الحوزاكرماون

التوامة

204/09/19إقليم: الحوز 14 مزدوجالتوامة03451Aالمشكوري خديجة

116/09/99إقليم: الحوزالمسيرة الخضراءإقليم: الحوزاسني 139 أقدمية 16 سنةالمصطفى البرار 03236S)مزدوجتحناوت )البلدية

767



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/20إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزاسوال 7 مزدوجزرقطن03481Hالمعناوي أسماء

401/01/10إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزالمسيرة الخضراء 50 مزدوجسيدي عبد ا غيات03332Wالمومني م الصديق

406/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزاكرماون 28 مزدوجاغمات03375Tالناصر فاطمة

406/09/17إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزايت واكستيت 29 إلتحاق بالزوجالناضي غالية 03774Bمزدوجتمصلوحت

مركزية اولد ناصر - إقليم: الحوزتراست

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
702/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08923Yالنخاصي منير

704/09/18إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزاغرمان 18 إلتحاق بالزوجالهام ايت ابرايم 03780Hمزدوجتمصلوحت

206/09/17عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: الحوزويركان 18 إلتحاق بالزوجالهام عاطف 02731T سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

605/09/11عمالة: مراكشمدرسة المصلىإقليم: الحوزايكودار 43 إلتحاق بالزوجالهام منوى 02717C سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الحوزايت واكستيت

المركزية

106/09/00عمالة: مراكش 141 أقدمية 16 سنةالهنوي كنزة 02564Lمزدوجتسلطانت

1011/09/00عمالة: مراكشمدرسة احمد النورإقليم: الحوزالخروع 37 إلتحاق بالزوجامال بنبابى 02668Z مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

223/01/17إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزالمعمل 24 إلتحاق بالزوجامال بنعريف 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس أبي إقليم: الحوزمركزية أومناست

السباع المركزية

904/09/12عمالة: مراكش 41 إلتحاق بالزوجامنية الكمالي 02532Bمزدوجالوداية

304/09/18إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن 25 مزدوجاغواطيم03749Zاميمة هيكل

904/09/16إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزاوكايمدن 45 مزدوجاغمات03240Wامينة اسرحان

102/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزتاركة 7 مزدوجأسني03507Lامينة بن داود

806/09/17إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الحوزاسكين 19 مزدوجأولد املول09137Fانس رضوان

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوزالسرايري

الطلس المركزية

201/01/02عمالة: مراكش 61 مزدوجالويدان02818Mانس هميمي
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

604/09/19عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: الحوزيابورة 15 إلتحاق بالزوجةايت اكرام عزيز 27230Xمزدوجتسلطانت

702/09/20إقليم: الحوزمركزية اغبالوإقليم: الحوزابن تومرت 7 مزدوجامغراس03591Cايت القاضي اكرام

602/09/20إقليم: الحوزايت واكستيتإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجتيغدوين03291Bايت حقي لحبيب

102/09/20إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجستي فاطمة03692Mايت عبد ا رشيد

502/09/20إقليم: الحوزمركزية اغبالوإقليم: الحوزتغولست 7 مزدوجامغراس03591Cايت مبارك فوزية

102/09/20إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزابن تومرت 7 مزدوجتلت نيعقوب03538Vايت موحى امنة

المدرسة البتدائية  

المل

111/09/00إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوز 17 نعمايت ويسعدان رشيد 03240Wمزدوجاغمات

104/09/19إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزتولكين 14 مزدوجدار جمعة03634Zايمان الحيس

704/09/18إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزالمو 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03307Uايمان الغفلوي

304/09/19إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: الحوزتراست 14 مزدوجتمكرت03440Nايمان الناصح

804/09/19إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوزايغير-غجدامة 15 إلتحاق بالزوجايمان بوهوش 03326Pمزدوجسيدي عبد ا غيات

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوز

الطلس المركزية

502/09/20عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجايمان لحماد 02818Mمزدوجالويدان

506/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزتلتست 25 مزدوجاغمات03379Xايوب الوالد

402/09/20إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزاك 7 مزدوجتيغدوين03279Nايوب بوبحيت

مجموعة مدارس أيت إقليم: الحوزللغزيل 1

كوفي المركزية

305/09/11عمالة: مراكش 43 إلتحاق بالزوجةايوب طالب السلمة 02527Wمزدوجالسويهلة

604/09/18إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاكرماون 31 مزدوجأوريكة03706Cايوب عرو

604/09/19إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الحوزتانفكيغت 14 مزدوجالجبيلت09083Xايوب مخلفاوي
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طارق بن زياد -ايت 

احكيم

504/09/18إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوز 21 مزدوجأوريكة03710Gبازي عبداللطيف

المدرسة الجماعاتية 

انكال

804/09/18إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوز 16 مزدوجاكرفروان03357Yبدر الدين اركيتي

إقليم: قلعة لعميرات المركزيةإقليم: الحوزتازارت

 السراغنة
104/09/18 11 مزدوجزمران08897Vبدر الدين الحمريطي

805/09/03إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: الحوزاكرفروان 79 مزدوجسيدي عبد ا غيات24821Dبديعة بن الدريوش

401/01/12إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: الحوزانسا 85 مزدوجأيير13843Wبــرالــنــكــت مـيــلـودة

802/09/20إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزتانفكيغت 7 مزدوجوزكيطة03674Tبرنو خالد

104/09/18إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوزاكرماون 21 إلتحاق بالزوجبسمة ايت عدي 03326Pمزدوجسيدي عبد ا غيات

104/09/19إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزاغي 14 مزدوجزرقطن03481Hبغدوس لطيفة

إقليم: قلعة اولد كايد المركزيةإقليم: الحوزانسا

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجزمران الشرقية08908Gبن اخيي فتيحة

202/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزاسوال 7 مزدوجتزارت03432Eبنجد يوسف

1005/09/03إقليم: الحوزوحدة ايت الحاجإقليم: الحوزمركزية اماسين 97 أقدمية 12 سنةبنسالم سناء 03778Fمزدوجاغواطيم

902/09/20إقليم: الحوزمركزية اغبالوإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجامغراس03591Cبنطالب أنس

مجموعة مدارس إقليم: الحوزاغي

الحرمل واعزو المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 17 إلتحاق بالزوجبنعبو سمية 02749Mمزدوجحربيل

204/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاغير 14 مزدوجستي فاطمة03692Mبهيجة الحاتمي

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

302/09/10إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوز 36 إلتحاق بالزوجبهيجة صتابي 03774Bمزدوجتمصلوحت

904/09/19إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزاكر نومعاد 11 إلتحاق بالزوجبوالي  فاطمة الزهراء 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

102/09/20إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزتانفكيغت 7 مزدوجستي فاطمة03701Xبورجلت عبد الجليل
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204/09/19إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوزعين الرمان 13 إلتحاق بالزوجبوزلفو  حفيظة 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية

402/09/20إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاغيل 7 مزدوجويركان03577Mبوست صالحة

112/09/02إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتصورت 1 82 مزدوجأيت فاسكا03258Rبوشتة لمريخي

702/09/20إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجأسني03504Hبوصبع خالد

مجموعة مدارس إقليم: الحوزكيك

الطويحينة المركزية

105/09/03عمالة: مراكش 85 مزدوجالويدان02807Aبوعمران سمير

404/09/18إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزوانسكرا 31 مزدوجتمزوزت03347Mبوعولتين أحمد

ايت عمارة الواد 

المركزية

الشهيد علل بن إقليم: الحوز

عبدا-الزاهرية

104/09/18إقليم: الحوز 16 إلتحاق بالزوجةبولهناء ياسين 03776Dمزدوجتمصلوحت

602/09/20إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزابن تومرت 7 مزدوجأسني03499Cبومزيد ابتسام

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزايغير-غجدامة

دليم المركزية

504/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجأولد دليم02776Sبوندي فاطمة

102/09/20إقليم: الحوزاغبالو_تزارتإقليم: الحوزانسا 7 مزدوجتزارت03431Dبويزكارن يحيى

1002/09/15عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفإقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد 30 إلتحاق بالزوجبويكزران  فاتحة 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

402/09/20إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزاسوال 7 مزدوجأوكايمدن03726Zبيزين فاطمة

202/09/20إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: الحوزابن تومرت 17 مزدوجسيدي بوبكر09070Hبيضة ايمان

مجموعة مدارس إقليم: الحوزالبريزة

تمازوزت

403/09/13إقليم: الحوز 33 مزدوجتمزوزت03342Gتورية الشجري

202/09/20إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: الحوزاك 7 مزدوجانوكال03609Xتوفيق الباز

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتولكين

امطاع

204/09/18إقليم: الحوز 21 مزدوجأولد امطاع03651Tثوبان اميمة

401/01/10إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: الحوزتصورت 1 60 مزدوجعين لحصن05444Sثورية البركي
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504/09/18إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزايت عشا 21 مزدوجأوريكة03710Gثورية ايت زيدان

807/09/05عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزسيدي داود 29 إلتحاق بالزوججليلة شفيق 19831Eمزدوجتسلطانت

207/09/04إقليم: الحوزالطلسإقليم: الحوزلمحلت 86 مزدوجأمزميز )البلدية(03235Rجمال أبرجي

116/09/78إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزسيدي داود 237 أقدمية 16 سنةجمال الدين بنشولي 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

102/09/20إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزتاركة 7 إلتحاق بالزوججميلة العطفي 03604Sمزدوجانوكال

406/09/17عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الحوزلعوينة 21 إلتحاق بالزوججنكاري سمية 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: الحوزانامر 21 إلتحاق بالزوججهان حرفاوي 26349Pمزدوجحربيل

904/09/12إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزمركزية تيزغت 45 مزدوجأيت سيدي داود03248Eجواد اد صالح

مجموعة مدارس حيان إقليم: الحوزالخروع

المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 19 مزدوجأولد دليم02788Eجواد قيبو

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: الحوزبوحدو 139 أقدمية 16 سنةجواد لمغاري 24232Nمزدوجحربيل

202/09/20إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزانسا 7 مزدوجزرقطن03481Hجوبوتي عبد الوافي

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة الترميديإقليم: الحوزاولد يحي 90 إلتحاق بالزوججيهان مستجيد 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

ايت عمارة الواد 

المركزية

101/01/17إقليم: الحوزتيوليإقليم: الحوز 21 إلتحاق بالزوجةحاتم م لبزار 03784Mمزدوجتمصلوحت

مركزية المختار 

السوسي

104/09/19إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوز 14 مزدوجتيدلي مسفيوة03299Kحجيبة السويسي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزويركان

عثمان المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 31 إلتحاق بالزوجحجيبة ماديش 02552Yمزدوجالوداية

402/09/15إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 36 مزدوجاغمات03382Aحريم يسرى

523/01/17إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزمولي ابراهيم 40 مزدوجأيت فاسكا03259Sحسان باعدي
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مركزية المختار 

السوسي

402/09/20إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوز 7 مزدوجزرقطن26176Bحسن احيار

816/09/98عمالة: مراكشمدرسة الصنوبرإقليم: الحوزسيدي غيات 131 أقدمية 16 سنةحسن اخشون 25424J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

602/09/20إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاك 7 مزدوجويركان03581Sحسن بومزوغ

102/09/15إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: الحوزسيدي داود 42 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18173Cحسن جلل

823/01/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزمشطون 32 مزدوجتمزوزت03349Pحسن موهوب

مركزية المختار 

السوسي

502/09/20إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوز 17 مزدوجتمكرت03442Rحسناء اديوسف

904/09/18إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزطلزين 31 مزدوجأيت سيدي داود03241Xحسناء اسوس

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزتريخت

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجحسناء التاقي 02811Eمزدوجالويدان

1004/09/18إقليم: الحوزلرجامإقليم: الحوزتافكا 21 مزدوجلل تكركوست03660Cحسناء برد

102/09/15إقليم: الحوزالطلسإقليم: الحوزاجيكن 36 مزدوجأمزميز )البلدية(03235Rحسناء جلولت

1004/09/02عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: الحوزمولي جعفر 105 إلتحاق بالزوجحسناء نصري 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

1002/09/20إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتراست 7 مزدوجويركان03577Mحفصاء اوزكري

مدرسة أيت منصور 

البتدائية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوز

عثمان المركزية

605/09/11عمالة: مراكش 42 إلتحاق بالزوجحفصة برغلوت 02552Yمزدوجالوداية

304/09/19إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 14 مزدوجأسني03506Kحفصة سايسي

204/09/19إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزمركزية اماسين 15 إلتحاق بالزوجحفصة هشمي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

502/09/20إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزتراست 7 مزدوجتيغدوين03279Nحليمة ايت الرامي

116/09/96إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزامخليج 151 أقدمية 16 سنةحمزة  ضمير 03705Bمزدوجأوريكة
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1004/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 11 مزدوجاكرفروان03365Gحمزة مزيان

1004/09/19إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزم م آيت عابد 11 مزدوجتمكرت03442Rحمزة مستوي

616/09/96عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: الحوزمدرسة القيروان 135 أقدمية 16 سنةحميد الشافعي 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزسبت اكرفروان

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجحنان الدرقاوي 02755Uمزدوجحربيل

105/09/03عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد 109 إلتحاق بالزوجحنان الزعيري 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

205/09/07إقليم: الحوزمدرسة القيروانإقليم: الحوزمدرسة المرابطين 51 إلتحاق بالزوجحنان ايت السكراتي 25429P)مزدوجتحناوت )البلدية

106/09/17إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزتيخفست 22 إلتحاق بالزوجحنان ايت علي اعمر 03627Sمزدوجتيزكين

207/09/04عمالة: مراكشمدرسة الترميديإقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد 122 إلتحاق بالزوجحنان فارسي 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس حفصة إقليم: الحوزمركزية تاوريرت

بنت عمر المركزية

502/09/20عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجحنان موجان 02612Nمزدوجأيت ايمور

مركزية اولد ناصر - إقليم: الحوزتراست

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجزمران الشرقية08923Yحورية الطرش

الشهيد علل بن إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج

عبدا-الزاهرية

406/09/17إقليم: الحوز 26 إلتحاق بالزوجحورية الخيدر 03776Dمزدوجتمصلوحت

مركزية المختار 

السوسي

302/09/20إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوز 7 مزدوجانوكال03604Sحياة ابو كير

1005/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزلعوينة 25 نعمحياة اضاها 03729Cمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الحوزوزكيطة

المركزية

104/09/02عمالة: مراكش 145 أقدمية 16 سنةحياة ايت بنطالب 02564Lمزدوجتسلطانت

102/09/20عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الحوزايت واكستيت 12 إلتحاق بالزوجحياة خرطوش 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

206/09/17إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزالمرجة 19 مزدوجستي فاطمة03692Mحياة رزوق

405/09/08إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 56 مزدوجأيت فاسكا03264Xحياة واجدع
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802/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجأسني03507Lحيدة م

102/09/09إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزالسرايري 53 إلتحاق بالزوجةخالد  بلوادل 03774Bمزدوجتمصلوحت

204/09/18إقليم: الحوزمركزية تدارتإقليم: الحوزتيديلي 15 مزدوجزرقطن03465Rخالد اجماعن

مجموعة مدارس 

تمازوزت

105/09/02إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوز 68 مزدوجسيدي عبد ا غيات03326Pخالد النصافي

مجموعة مدارس سد إقليم: الحوزلرجام

نفيس

104/09/18إقليم: الحوز 28 مزدوجلل تكركوست03657Zخالد القرمودي

123/01/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزالبريزة 33 مزدوجاغواطيم03729Cخالد ايت بوجمعة

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

306/09/17إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوز 38 مزدوجأيت فاسكا03259Sخالد بايفو

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوزالغنانمة 91 إلتحاق بالزوجةخالد بايميك 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس إقليم: الحوزسبت اكرفروان

تمازوزت

623/01/17إقليم: الحوز 32 مزدوجتمزوزت03342Gخديجة إحضي

306/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزمشطون 22 مزدوجأوريكة03719Sخديجة أيت علي اعمر

302/09/20إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجوزكيطة03674Tخديجة البركالي

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوز

دليم المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 25 مزدوجأولد دليم02776Sخديجة البويهي

505/09/11عمالة: مراكشمدرسة تكانةإقليم: الحوزوادى الدهب 42 إلتحاق بالزوجخديجة الدركاني 19832Fمزدوجتسلطانت

306/09/17إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزتمكوست 25 مزدوجتمزوزت03344Jخديجة الكوري

904/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزاغير 14 مزدوجمولي ابراهيم03757Hخديجة اليعقوبي

104/09/18إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزدار الجامع 19 إلتحاق بالزوجخديجة امجيكة 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

106/09/17إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزالصداقة 19 إلتحاق بالزوجخديجة بن عربة 03240Wمزدوجاغمات
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804/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزواوسفت 25 مزدوجمولي ابراهيم03238Uخديجة بوكيلة

الشهيد علل بن 

عبدا-الزاهرية

229/09/05عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوز 114 إلتحاق بالزوجخديجة حنجاوي 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

506/09/17إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزكيك 29 إلتحاق بالزوجخديجة صديقي 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

806/09/17إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الحوزاجيكن 35 مزدوجالجعيدات09156Bخديجة لعتابي

704/09/18إقليم: الحوزمركزية تيزغتإقليم: الحوزاسوال 21 مزدوجتزارت03428Aخديجة لملوج

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزمركزية تمكرت

البتدائية

506/09/17إقليم: الحوز 26 إلتحاق بالزوجخديجة مراد 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

104/09/18إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزطلزين 21 مزدوجستي فاطمة03692Mخديجة وحمان

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزوزكيطة

جلل المركزية

106/09/06عمالة: مراكش 61 مزدوجأولد حسون02825Vخديجة وعزيز

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الحوزالولجة 169 أقدمية 16 سنةخديجة وفيق 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

204/09/19إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوز 24 مزدوجتمكرت03448Xخذيجة كريم

102/09/20إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزاكرماون 7 مزدوجستي فاطمة03701Xخميسة بونوير

مجموعة مدارس حيان إقليم: الحوزمركزية تيزغت

المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجأولد دليم02788Eخولة حايدة

107/09/05إقليم: تطوانم.م ارقادنإقليم: الحوزالصبيطي 73 مزدوجواد لو )البلدية(05442Pدلل كوضاها

1004/09/18إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوزتغولست 31 مزدوجسيدي  بدهاج03643Jدليلة زكار

904/09/18إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزتنيسكت 21 مزدوجتيغدوين03273Gدنيا الزروقي

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة القايد العياديإقليم: الحوزاغي 24 إلتحاق بالزوجربيعة بلكوش 02663U مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة دوار التومي المركزيةإقليم: الحوزاغبالو_تزارت

 السراغنة
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجرجاء البوزيدي 08783W)مزدوجتمللت )البلدية
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107/09/05إقليم: الحوزمدرسة القيروانإقليم: الحوزبوعويد 71 إلتحاق بالزوجرجاء بواوضاض 25429P)مزدوجتحناوت )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزاماريغان

عكيل المركزية

302/09/20عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجرجاء زوهير 02544Pمزدوجالوداية

216/09/92عمالة: مراكشمدرسة إسيلإقليم: الحوزحسن الصغير 144 أقدمية 16 سنةرجاء فهمي 02494K)مزدوججليز )المقاطعة

206/09/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزمركزية تمكرت 22 مزدوجالتوامة03457Gرزدال لطيفة

مدرسة ابن حنبل إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/16 36 بني مكادة 15197Tرشيد أقرند

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/18إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزانسا 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Yرشيد اخريب

606/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزسيدي فارس 22 مزدوجأسني03496Zرشيد اقناي

202/09/20إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: الحوزايت واكستيت 17 مزدوجتمكرت03440Nرشيد الزيات

706/09/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزتغدوين 35 مزدوجأيت سيدي داود03241Xرشيد اوزنيني

202/09/20إقليم: الحوزاماريغانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجتزارت03436Jرشيد ايت عدي

102/09/20إقليم: الحوزالموإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجابادو03407Cرشيد ايت لحسن

204/09/19إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزاغيل 14 مزدوجتيدلي مسفيوة03300Lرشيد بن يسين

801/01/17إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوززطولة 21 مزدوجتمكرت03448Xرشيد بويكزوان

402/09/20إقليم: الحوزاماريغانإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجتزارت03436Jرشيد حماد

426/12/16إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الحوزتالبنين 39 مزدوجتاركانت10380Gرشيد حميتي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحوزالخروع

انكال

106/09/17إقليم: الحوز 19 إلتحاق بالزوجةرشيد كيغنمن 26914Dمزدوجانوكال

مدرسة سيدي يوسف بن إقليم: الحوزسيدي فارس

علي

304/09/18عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجرشيدة أبشي 02721G سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

777



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/99إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزايت فاسكا 70 إلتحاق بالزوجرشيدة ابليدي 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

616/09/97عمالة: مراكشمدرسة عمر بن الخطابإقليم: الحوزمدرسة الرياض 132 أقدمية 16 سنةرشيـدة الحضــري 02483Y)مزدوججليز )المقاطعة

702/09/20إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: الحوزتراست 17 مزدوجسيدي عبد  ا09191Pرشيدة ايت بن ادريس

مركزية اولد ناصر - إقليم: الحوزالمكيات

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08923Yرضوان الحر

923/01/17إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزمركزية تخربين 42 مزدوجسيدي عبد ا غيات03341Fرضوان القرشي

923/01/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزمركزية تمكرت 32 مزدوجتمزوزت03347Mرضوان ايت مالك

1004/09/19إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزتاركة 24 مزدوجأسني03496Zرميساء المعناوي

403/09/13عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزايت بوالنيت 43 إلتحاق بالزوجزاعمة بنور 19831Eمزدوجتسلطانت

المدرسة البتدائية  إقليم: الحوزاسني

المنصور الدهبي

306/09/17إقليم: الحوز 20 إلتحاق بالزوجزاهرة ايت سعيد 27124Gمزدوجتمصلوحت

104/09/12إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزاجوكاك 43 مزدوجسيدي عبد ا غيات03341Fزعلك م أمين

مجموعة مدارس سد 

نفيس

416/09/98عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدإقليم: الحوز 121 إلتحاق بالزوجزكية حمون 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

502/09/20إقليم: الحوزمركزية الرحىإقليم: الحوزايت واكستيت 9 إلتحاق بالزوجزهرة  السيطي 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الحوزويركان

الحركات المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجزهرة أبنون 02565Mمزدوجتسلطانت

202/09/20إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزايت واكستيت 7 إلتحاق بالزوجزهرة ابوعليل 03347Mمزدوجتمزوزت

302/09/20إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجوزكيطة03671Pزهرة ادعلي

204/09/12عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزالخميس 34 إلتحاق بالزوجزهرة الطحان 25426Lمزدوجتسلطانت

306/09/00عمالة: مراكشمدرسة مليليةإقليم: الحوزمركزية الرحى 149 أقدمية 16 سنةزهرة المهني 25252X)مزدوججليز )المقاطعة
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية  إقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد

المل

116/09/97إقليم: الحوز 111 إلتحاق بالزوجزهرة الواعي 27125Hمزدوجتمصلوحت

102/09/20إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 7 مزدوجزرقطن26176Bزهرة لديبي

مركزية المختار 

السوسي

404/09/19إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوز 14 مزدوجاكرفروان03360Bزهير العطفاوي

106/09/17إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزمركزية تيزي 22 مزدوجتيدلي مسفيوة03314Bزهير ايت افقير

705/09/07عمالة: مراكشمدرسة الملإقليم: الحوزم م آيت عابد 93 مزدوجالمنابهة02738Aزهيرة احمدوش

202/09/15إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزابت مولي علي 28 إلتحاق بالزوجزهيرة الغاشي 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

423/01/17إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوزبلعطار 24 إلتحاق بالزوجةزين العابدين انكري 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية

706/09/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزاكادير تساوت 35 مزدوجأوريكة03713Kزينب أيت علي أناصر

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: الحوزامزوزيت 21 إلتحاق بالزوجزينب اولد بوستة 27230Xمزدوجتسلطانت

306/09/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزيابورة 38 مزدوجأوريكة03706Cزينب بوحانين

الشهيد علل بن إقليم: الحوزاكر نومعاد

عبدا-الزاهرية

306/09/17إقليم: الحوز 28 إلتحاق بالزوجزينب بوسعيد 03776Dمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس حيان إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج

المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 25 مزدوجأولد دليم02788Eزينب موجي

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوزايت واكستيت

البور المركزية

1102/09/20عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجسارة  بوفري 02780Wمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزانزال الجبل

المركزية

202/09/20عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجسارة ابرجي 02811Eمزدوجالويدان

306/09/17إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 28 مزدوجتمزوزت03344Jسارة البيدة

702/09/20إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزمركزية تاوريرت 7 مزدوجوزكيطة03674Tسامية الحيان

302/09/14إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزمركزية تيزغت 51 مزدوجاغمات03240Wسعاد أبو لطيفة
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جماعة التعيين

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة الجاحظإقليم: الحوزامخليج 135 أقدمية 16 سنةسعاد الزنكدري 02493J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

204/09/19إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزالمو 14 مزدوجتزارت03420Sسعاد الكرجاوي

404/09/18إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزماووت 17 إلتحاق بالزوجسعاد بابسة 03770Xمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس ايت إقليم: الحوزانفلي

بل وسعيد المركزية

102/09/20عمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجسعاد بوهوش 02751Pمزدوجحربيل

مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

502/09/20عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الحوز 7 إلتحاق بالزوجسعاد عارف 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

202/09/20إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزتاركة 7 مزدوجأسني03499Cسعيد اعراب

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

302/09/20إقليم: الحوزمركزية تيزيإقليم: الحوز 7 مزدوجالتوامة03460Kسعيد الزيتوني

مركزية المختار 

السوسي

104/09/18إقليم: شيشاوةاهديلإقليم: الحوز 21 إلتحاق بالزوجةسعيد الماهير 02892Tمزدوجأهديل

802/09/20إقليم: الحوزاماريغانإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجتزارت03436Jسعيد اهري

104/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزاماريغان 14 مزدوجمولي ابراهيم03761Mسعيد لبدي

مركزية المختار 

السوسي

704/09/19إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوز 14 مزدوجوزكيطة03674Tسعيدة التابعي

316/09/95عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد 128 إلتحاق بالزوجسعيدة اوبعلي 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدإقليم: الحوزالسرايري 116 إلتحاق بالزوجسعيدة بيرو 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

304/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 24 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nسعيدة حافضي

إقليم: قلعة لعميرات المركزيةإقليم: الحوزتازارت

 السراغنة
104/09/18 11 مزدوجزمران08897Vسفيان المناني

702/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتراست 7 مزدوجتزارت03432Eسفيان ايت الحاج

ايت العالي بن احمد إقليم: الحوزانسا

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجأولد عامر18966Pسفيان نعيمة
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جماعة التعيين

504/09/18إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزازميم 15 مزدوجتمكرت03447Wسكينة أيت ابرايم

202/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزاماريغان 7 مزدوجتزارت03432Eسكينة اعميرة

206/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزتالنيف 28 مزدوجاغواطيم03749Zسكينة البوداني

مدرسة أيت منصور 

البتدائية

706/09/17عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوز 18 إلتحاق بالزوجسكينة التومي 25426Lمزدوجتسلطانت

المدرسة البتدائية إقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد

الجماعاتية لوداية

107/09/05عمالة: مراكش 26 إلتحاق بالزوجسكينة الزنائدي 27264Jمزدوجالوداية

102/09/20إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزاكرماون 7 مزدوجستي فاطمة03701Xسكينة الشغافي

106/09/17إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزاسني 29 مزدوجمولي ابراهيم03767Uسكينة الكردحي

1006/09/17إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الحوزازميم 22 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nسكينة المغفور

405/09/03عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزتكوتار 90 إلتحاق بالزوجسكينة بن الداودي 19831Eمزدوجتسلطانت

106/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزمشطون 22 إلتحاق بالزوجسكينة بو النيت 03254Lمزدوجأيت فاسكا

704/09/18إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزانزال الجبل 21 مزدوجتيغدوين03273Gسكينة كرومي

505/09/11إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزالصبيطي 55 مزدوجاغواطيم03754Eسكينة لمنتصر

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوززرقطن

عكيل المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجسكينة مران 02544Pمزدوجالوداية

904/09/18إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزتغولست 21 مزدوجتمكرت03447Wسلمى خياط

504/09/19إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزايغير-غجدامة 15 إلتحاق بالزوجسلوى ورياش 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

104/09/19إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزدار الجامع 11 مزدوجامغراس03587Yسليمة ايت البرج

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة المصلىإقليم: الحوزبوعويد 131 إلتحاق بالزوجةسمير معشو 02717C سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج
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مجموعة مدارس بن إقليم: الحوزتريخت

علل المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 153 أقدمية 16 سنةسمير وايو 02574Xمزدوجسعادة

502/09/20إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزمركزية تاوريرت 7 مزدوجأسني03499Cسميرة أيت بوفوس

مجموعة مدارس إقليم: الحوزمركزية تخربين

تمازوزت

723/01/17إقليم: الحوز 32 مزدوجتمزوزت03342Gسميرة الشتاوي

مدرسة أيت منصور 

البتدائية

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوز

بلعكيد المركزية

216/09/97عمالة: مراكش 93 إلتحاق بالزوجسميرة ركراكي 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوزاكجكال

البور المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 25 مزدوجأولد دليم02780Wسميرة غزوى

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزلمدينات

امطاع

904/09/18إقليم: الحوز 21 مزدوجأولد امطاع03651Tسناء البيد

802/09/20إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجانوكال03609Xسناء ايت البرج

106/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزازميم 30 إلتحاق بالزوجسناء ايت حسي 03254Lمزدوجأيت فاسكا

606/09/00عمالة: مراكشمدرسة الصنوبرإقليم: الحوزتافزا 113 إلتحاق بالزوجسناء بادو 25424J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

802/09/20إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوز 7 مزدوجدار جمعة03639Eسناء تفوتبنى

مجموعة مدارس 

التوامة

303/09/13إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوز 42 إلتحاق بالزوجسناء قسام 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الحوزازميم 29 إلتحاق بالزوجسناء وعزان 02748Lمزدوجحربيل

604/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزتولكين 14 مزدوجمولي ابراهيم03761Mسهام القاضي

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الحوزاوكايمدن

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجسهام بنكاري 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوزلعوينة

الطلس المركزية

107/09/04عمالة: مراكش 80 مزدوجالويدان02818Mسهام خبير

704/09/02عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: الحوزالصبيطي 58 مزدوجسيدي الزوين25427Mسهام غنام

204/09/19إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الحوزاكرماون 11 مزدوجسيدي بوبكر09076Pسهول حمزة
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اولد علي الجمعة إقليم: الحوزانسا

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
302/09/20 7 سيدي عيسى بن 08876Xسوسان حمزة

سليمان
مزدوج

623/01/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزمركزية تمكرت 32 مزدوجتمزوزت03349Pسوفيان المرابط

302/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 17 مزدوجالتوامة03461Lسومية الحوفي

102/09/20إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزاكرماون 7 إلتحاق بالزوجسومية اوتنان 03627Sمزدوجتيزكين

806/09/01عمالة: مراكشفرعية الكواسمإقليم: الحوزدرب الشمس 54 إلتحاق بالزوجةسي م العرني 20643Mمزدوجتسلطانت

إقليم: قلعة مايات المركزيةإقليم: الحوزالمكيات

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجميات08974Dشراف العبدلوي

104/09/19عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الحوزاغي 14 إلتحاق بالزوجشكار منى 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: قلعة لعميرات المركزيةإقليم: الحوزتازارت

 السراغنة
304/09/18 18 مزدوجزمران08897Vشيباني مراد

مركزية المختار 

السوسي

902/09/20إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوز 7 مزدوجأوكايمدن03726Zشيماء الربيب

مركزية المختار 

السوسي

302/09/20إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوز 7 مزدوجويركان03581Sشيماء فريدي

104/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزمركزية امسلن 14 مزدوجمولي ابراهيم03757Hصابر أمال

202/09/20إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزتاركة 17 مزدوجمولي ابراهيم03757Hصابر كوناين

502/09/20إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: الحوزاوكايمدن 7 إلتحاق بالزوجصارة سكلطي 13613Wمزدوجسيدي أتيجي

706/09/06عمالة: مراكشمدرسة بن إعيشإقليم: الحوزدار العسري 105 إلتحاق بالزوجصحر تكوك 02567Pمزدوجسعادة

505/09/03عمالة: مراكشمدرسة الصنوبرإقليم: الحوزمارية القبطية 98 إلتحاق بالزوجصفاء اشقف 25424J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

225/09/17عمالة: مراكشمدرسة القاضي عياضإقليم: الحوزمركزية تدارت 28 إلتحاق بالزوجصفاء الحريتي 02680M مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

1004/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 18 مزدوجدار جمعة03634Zصفاء بالعراس

783



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/20عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: الحوزاكرماون 7 إلتحاق بالزوجصفية أتركي 25427Mمزدوجسيدي الزوين

702/09/20إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزاغيل 7 مزدوجامغراس03587Yصلح الدين انويسل

104/09/19إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 11 مزدوجانوكال03604Sصلح الدين ايت وشن

802/09/20إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاوكايمدن 17 مزدوجستي فاطمة03692Mصلح الدين نظيف

إقليم: قلعة اولد اخليفة المركزيةإقليم: الحوزمركزية امليل

 السراغنة
104/09/18 28 مزدوجزمران08892Pطارق اشقاو

309/12/11إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزلعوينة 33 مزدوجاغمات03382Aطارق بيشاشي

مجموعة مدارس سد 

نفيس

506/09/01عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الحوز 119 إلتحاق بالزوجةطاريق ملك 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

502/09/20عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: الحوزمركزية تدارت 10 إلتحاق بالزوجطالبي ثريا 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

604/09/18إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 15 مزدوجاكرفروان03357Yعائشة أيت أومغار

116/09/99إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزمركزية تيزي 133 أقدمية 16 سنةعائشة أيت الحبيب 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة تكانةإقليم: الحوزبوعويد 100 إلتحاق بالزوجعائشة اليعقوبي 19832Fمزدوجتسلطانت

306/09/17إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: الحوزسبت اكرفروان 38 مزدوجاكرفروان03354Vعائشة امرگ

102/09/10إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوزلمحلت 59 مزدوجأمزميز )البلدية(03597Jعادل أمين واعزيز

405/09/03إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزابت مولي علي 63 إلتحاق بالزوجةعادل برجي 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

مدرسة المسيرة إقليم: الحوزسيدي داود

الخضراء

104/09/02إقليم: وادي الذهب 88 مزدوجالداخلة )البلدية(23305Fعادل زراري

127/01/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاكر نومعاد 20 إلتحاق بالزوجةعادل نكرومتي 03706Cمزدوجأوريكة

101/01/02إقليم: الحوزوحدة ايت الحاجإقليم: الحوزامخليج 75 مزدوجاغواطيم03778Fعبد  المجيد وركى
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مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاسوال

العياشي المركزية

1123/01/17عمالة: مراكش 35 مزدوجالمنابهة02767Gعبد الله الصبان

106/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزتغنبوشت 25 إلتحاق بالزوجةعبد الله ايت لحسن 03254Lمزدوجأيت فاسكا

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحوزاسلون

سيتي فاضمة

104/09/19إقليم: الحوز 24 مزدوجستي فاطمة27265Kعبد الله بوطاهير

ايت عمارة الواد إقليم: الحوزتاركة

المركزية

304/09/19إقليم: الحوز 24 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bعبد الله نويعر

216/09/93عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمإقليم: الحوزمركزية الرحى 157 أقدمية 16 سنةعبد الله هدنة 02504W)مزدوجالمنارة )المقاطعة

102/09/20إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجامغراس03587Yعبد الجليل بنيجة

604/09/18إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزانامر 31 مزدوجأوريكة03718Rعبد الجليل بوصوف

204/09/18إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزواوسفت 28 مزدوجمولي ابراهيم03767Uعبد الحق بنعراب

102/09/20إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 7 مزدوجدار جمعة03634Zعبد الحكيم أوبنعلي

مجموعة مدارس دار إقليم: الحوزاجيكن

باقة المركزية

902/09/14عمالة: مراكش 40 مزدوجأولد حسون02822Sعبد الحكيم ايت الحسن

إقليم: قلعة الكرارمة المركزيةإقليم: الحوزاغير

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجالجوالة08933Jعبد الحليم نافع

116/09/97إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزسيدي بدهاج 155 أقدمية 16 سنةعبد الخالق بنعثمان 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

104/09/18إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزتريخت 11 مزدوجأسني03507Lعبد الرحمان أيت براهيم

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوزاسلون

بلهاشمي المركزية

904/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجالمنابهة02762Bعبد الرحيم  البريكات

116/09/94إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزدناسة 175 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم السوسي 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: الحوزانزال الجبل

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجزمران08889Lعبد الرحيم المعمري

104/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزانامر 31 مزدوجتيدلي مسفيوة03314Bعبد الرحيم رابح
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504/09/18إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 16 مزدوجتمكرت03448Xعبد الرزاق الصغراوي

1004/09/18إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزالخروع 25 مزدوجاغمات03375Tعبد الرزاق حسيسو

202/09/20إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزتاركة 25 مزدوجوزكيطة03665Hعبد السلم ازناك

606/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 19 نعمعبد الصمد دلل 03349Pمزدوجتمزوزت

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوززطولة 151 أقدمية 16 سنةعبد العالي  ابوعلي 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مركزية المختار إقليم: الحوزاغيل

السوسي

102/09/20إقليم: الحوز 7 أيت حكيم - أيت  03406Bعبد العالي المرابط

يزيد
مزدوج

102/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزاك 7 مزدوجتزارت03432Eعبد العالي بايحيا

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوزاولماس

البور المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 22 مزدوجأولد دليم02780Wعبد العالي بنديان

مجموعة مدارس ابن إقليم: الحوزاكرماون

الونان المركزية

702/09/20عمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز ايت عدي 02620Xمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس 

التوامة

إقليم: مولي الزياينة المركزإقليم: الحوز

يعقوب
102/09/15 42 مزدوجلعجاجرة02182Wعبد العزيز بومهدي

416/09/95إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزعين الرمان 103 مزدوجأيت أورير )البلدية(03252Jعبد العزيز موهارو

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوز

بلهاشمي المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 38 مزدوجالمنابهة02762Bعبد العزيز نعيمات

204/09/18إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزتيخفست 31 مزدوجاغمات03382Aعبد الغفور حركات

502/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجالتوامة03461Lعبد الغني أبرو

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة دار السلطانإقليم: الحوزثلث نسال 175 إلتحاق بالزوجةعبد الغني اجحاد 02517Kمزدوجسعادة

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

102/09/14إقليم: الحوزالطلسإقليم: الحوز 40 مزدوجأمزميز )البلدية(03235Rعبد الغني الباز

804/09/19عمالة: مراكشمدرسة النبعاثإقليم: الحوزاماريغان 14 إلتحاق بالزوجةعبد الغني كرشاوي 02730S سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج
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مجموعة مدارس إقليم: الحوزبوعويد

لهبيشات المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 23 مزدوجالمنابهة02760Zعبد الفتاح أروحي

502/09/20إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجويركان03581Sعبد الفتاح حافظي

104/09/18إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوززرقطن 15 إلتحاق بالزوجةعبد الكريم النصاري 03254Lمزدوجأيت فاسكا

904/09/02إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزكيك 101 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uعبد الكريم نفقيران

402/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجستي فاطمة03679Yعبد اللطيف البومالي

102/09/20إقليم: الحوزتالنيفإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجزرقطن03471Xعبد اللطيف الرامي

105/09/11إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزاسني 39 مزدوجاغواطيم03738Mعبد اللطيف الصلبي

102/09/20إقليم: الحوزامزوزيتإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجتلت نيعقوب03547Eعبد اللطيف ايت ايدير

202/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزاك 7 مزدوجالتوامة03461Lعبد اللطيف بوتلخوخت

302/09/20إقليم: الحوزمركزية تيزيإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجالتوامة03460Kعبد اللطيف توفيق

204/09/02إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوززطولة 68 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uعبد اللطيف شهبان

206/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزمركزية امليل 35 مزدوجاغواطيم03729Cعبد ا اوزات

204/09/18إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزوزكيطة 28 مزدوجاغواطيم03744Uعبد ا حيان

904/09/18إقليم: الحوزتالنيفإقليم: الحوزاغي 15 مزدوجزرقطن03471Xعبد ا خلفي

مجموعة مدارس 

تمازوزت

402/09/09إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوز 61 مزدوجأيت فاسكا03258Rعبد ا قاشون

104/09/18إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزمركزية تيزي 15 مزدوجتمكرت03442Rعبد ا كوحو

507/09/04إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزالبريزة 78 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uعبد المجيد اكطيطي
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504/09/19إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 11 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hعبد المجيد بورضل

المدرسة البتدائية  إقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد

المل

101/01/10إقليم: الحوز 50 نعمعبد المطلب برايش 27125Hمزدوجتمصلوحت

116/09/94إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزابت مولي علي 110 إلتحاق بالزوجةعبد الهادي لحسيني 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

102/09/20إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجانوكال03609Xعبد الواحد ايت الرايس

906/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزاسني 32 مزدوجاغمات03379Xعبد الوهاب الكاسمي

إقليم: قلعة تاوزينت المركزيةإقليم: الحوزمركزية تيزي

 السراغنة
404/09/18 28 مزدوجتوزينت08997Dعبدالحكيم الراجي

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة للأسماءإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 149 أقدمية 16 سنةعبدالرحيم أبحير 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس المية إقليم: الحوزبلعطار

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 157 أقدمية 16 سنةعبدالعزيز مهموز 02816Kمزدوجالويدان

604/09/19إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 14 مزدوجتمكرت03440Nعبدالفتاح  أمزيان

606/09/17إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزتمغزدان 15 مزدوجتمكرت03448Xعبداللطيف واعتو

302/09/20إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجأسني03501Eعثمان بنلعضم

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزايت بوالنيت

بنرحمون المركزية

104/09/02عمالة: مراكش 55 إلتحاق بالزوجةعدنان عبد الصادق 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

204/09/19إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزمركزية اغبالو 11 مزدوجأسني03507Lعزالدين لكريد

مجموعة مدارس 

تمازوزت

302/09/10إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوز 52 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uعزوزي كريم

1007/09/05إقليم: الحوزوحدة ايت الحاجإقليم: الحوزالصبيطي 83 مزدوجاغواطيم03778Fعزيز  بامو

إقليم: قلعة اشطيبة المركزيةإقليم: الحوزاغيل

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجالشطيبة09039Zعزيز اخويرات

مجموعة مدارس سد 

نفيس

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوز

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 139 أقدمية 16 سنةعزيز بلفقيه 02572Vمزدوجسعادة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس سد 

نفيس

704/09/18إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوز 25 مزدوجاغواطيم03749Zعزيزة احولين

101/01/17إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الحوزسيدي بدهاج 27 إلتحاق بالزوجعزيزة البحري 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

104/09/18إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزتريخت 11 مزدوجأسني03507Lعصام بو النواضر

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الحوزوادى الدهب 155 أقدمية 16 سنةعفاف رياض 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

904/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزابن تومرت 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03314Bعفيفة الرزيكي

704/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزمركزية تدارت 21 مزدوجتزارت03420Sعكي بشرى

مركزية المختار 

السوسي

904/09/18إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوز 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03307Uعلء الدين الرامي

206/09/17عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الحوزايت واكستيت 29 إلتحاق بالزوجعلوم خولة 02726M سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوززطولة

الطلس المركزية

104/09/02عمالة: مراكش 98 مزدوجالويدان02818Mعليا الفقاوي

204/09/18إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزسيدي فارس 28 مزدوجمولي ابراهيم03767Uعمر أيت بن سعيد

123/01/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزتمغزدان 23 مزدوجالتوامة03457Gعمر اكرام

702/09/20إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزايت عشا 17 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hعمر بوفوس

504/09/18إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزالمو 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03307Uغزلن اعموا

604/09/18إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزتالنيف 21 مزدوجاكرفروان03365Gغزلن بهتات

204/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزانامر 15 مزدوجمولي ابراهيم03238Uغزلن بوكرن

504/09/19إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: الحوزتراست 14 مزدوجتمكرت03440Nفؤاد شنيوار

204/09/12إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزعين الرمان 48 مزدوجأيت فاسكا03259Sفائت  نور الدين
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806/09/17عمالة: مراكشفرعية الكواسمإقليم: الحوزتيولي 21 إلتحاق بالزوجفاتح ترية 20643Mمزدوجتسلطانت

806/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزايغير-غجدامة 28 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Yفاتحة الطالبي

502/09/16عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: الحوزثلث نسال 21 إلتحاق بالزوجفاتحة بن المداني 02734W سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

ايت عمارة الواد 

المركزية

201/01/10إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوز 60 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uفاتحة قعباز

مجموعة مدارس إقليم: الحوزالمنصور الموحدي

الحرمل واعزو المركزية

604/09/19عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجفاطمة الزكراوي 02749Mمزدوجحربيل

1004/09/19إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزتنيسكت 14 مزدوجتيغدوين03277Lفاطمة الزهراء ابن الزاوية

104/09/19إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزايت عشا 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اجنايني 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

502/09/20إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزتراست 17 فاطمة الزهراء الدريسي 

التكرتة
03420Sمزدوجتزارت

302/09/16إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزتنيسكت 35 مزدوجاغمات03372Pفاطمة الزهراء الطاهري

904/09/18إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 31 مزدوجسيدي  بدهاج03643Jفاطمة الزهراء النكيضي

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

105/09/11إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوز 39 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الهللي 03768Vمزدوجتمصلوحت

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة أبي تمامإقليم: الحوزاجيكن 163 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء ايت بلقائد 21477U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

802/09/20إقليم: الحوزمركزية تيزغتإقليم: الحوزمركزية امسلن 7 مزدوجتزارت03428Aفاطمة الزهراء جبران

302/09/20إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتراست 7 مزدوجويركان03577Mفاطمة الزهراء خوجير

706/09/17عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزدرب الشمس 19 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مرزاق 25426Lمزدوجتسلطانت

104/09/18إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزانامر 28 مزدوجتمزوزت03344Jفاطمة الكرومي

مجموعة مدارس رجال إقليم: الحوزمولي ابراهيم

احمر المركزية

423/01/17عمالة: مراكش 29 إلتحاق بالزوجفاطمة المعلولي 02602Cمزدوجاكفاي
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104/09/18إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزلمدينات 21 مزدوجامغراس03587Yفاطمة ايت منصور

102/09/20إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزتنيسكت 17 مزدوجزرقطن26176Bفاطمة بوظاهير

406/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزالمو 28 مزدوجتمزوزت03349Pفاطمة فرجي

1002/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزمركزية تاوريرت 7 مزدوجالتوامة03461Lفاطمة لمسكين

123/01/17إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الحوزسيدي بدهاج 28 إلتحاق بالزوجفاظمة مسكيتو 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

مجموعة مدارس أيت إقليم: الحوزالخميس

إيمور المركزية

614/12/17عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجفتيحة الخوخ 02610Lمزدوجأيت ايمور

عمالة: الصخيرات فاطمة الفهريةإقليم: الحوزلعوينة

 - تمارة
202/09/09 46 إلتحاق بالزوجفتيحة امزيل 27291Nمزدوجسيدي يحيى زعير

102/09/20إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزطرورد 7 مزدوجانوكال03604Sفدوة انفلس

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: الحوزتراست

 السراغنة
602/09/20 17 مزدوجبويا عمر08830Xفرح اودرار

204/09/19إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزانفلي 15 مزدوجوزكيطة03671Pفرداوس أيت عل

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزطرورد

المركزية

102/09/20عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجفردوس السليم 02755Uمزدوجحربيل

604/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزتولكين 14 مزدوجمولي ابراهيم03761Mفردوس العلوي المدغيري

مدرسة عبد المالك إقليم: الحوزالسرايري

السعدي

116/09/99عمالة: مراكش 147 أقدمية 16 سنةفوزية جلل 02512E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

404/09/18إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاغيل 31 مزدوجأوريكة03706Cفوزية عسيلة

506/09/17إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزلرجام 20 إلتحاق بالزوجفياض فاطمة الزهراء 03768Vمزدوجتمصلوحت

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: الحوزتازارت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
123/01/17 34 إلتحاق بالزوجقمر بوزراز 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

504/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزمركزية امسلن 14 مزدوجمولي ابراهيم03761Mكامل سارة
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مجموعة مدارس إقليم: الحوزمركزية تدارت

السويكية المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 18 مزدوجأولد دليم02794Lكريم سرور

مجموعة مدارس إقليم: الحوزتيديلي

تامسنة المركزية

116/09/98عمالة: مراكش 175 أقدمية 16 سنةكريم وكناز 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة الترميديإقليم: الحوزاولد يحي 127 إلتحاق بالزوجكريمة إد منصور 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

204/09/18إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزتيخفست 31 مزدوجاغمات03382Aكريمة أيت خوش

402/09/20إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزمركزية تيزغت 7 إلتحاق بالزوجكريمة بنرحال 03254Lمزدوجأيت فاسكا

106/09/17إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوزالمعمل 19 إلتحاق بالزوجكريمة تيدريني 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية

201/01/10إقليم: الحوزالطلسإقليم: الحوزمركزية اغبالو 61 مزدوجأمزميز )البلدية(03235Rكصاب عبد الحكيم

106/09/01إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزالطلس 112 أقدمية 16 سنةكلثومة كجوط 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

مجموعة مدارس بن إقليم: الحوزاسكين

علل المركزية

116/09/97عمالة: مراكش 143 أقدمية 16 سنةكمال الهبوز 02574Xمزدوجسعادة

604/09/19إقليم: الحوزمركزية تيزيإقليم: الحوزاهريصان 11 مزدوجالتوامة03460Kكنوش زينب

104/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزاسوال 14 إلتحاق بالزوجكوثر فوزي 03638Dمزدوجدار جمعة

1002/09/20إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: الحوزانسا 7 مزدوجتيغدوين03283Tكوكب شيماء

104/09/02إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزالصبيطي 117 إلتحاق بالزوجللة عائشة ابو سعيد 03773Aمزدوجتمصلوحت

107/09/04إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: الحوزلعوينة 90 مزدوجسيدي عبد ا غيات24821Dلبريمي سمير

216/09/97عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: الحوزسيدي داود 115 إلتحاق بالزوجلبنى العيشوش 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس إقليم: الحوزتاركة

التوامة

904/09/19إقليم: الحوز 14 مزدوجالتوامة03451Aلبنى الميموني

مركزية المختار 

السوسي

402/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوز 7 مزدوجتزارت03432Eلبنى بلحومير
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102/09/20إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزاكرماون 7 مزدوجستي فاطمة03701Xلبنى كونان

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوزايت واكستيت

الطلس المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجةلبيش  نور الدين 02818Mمزدوجالويدان

104/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزتراست 14 مزدوجاكرفروان03365Gلحسن اخبش

مجموعة مدارس أبي إقليم: الحوزللغزيل 1

موسى الشعري 

116/09/94عمالة: مراكش 181 أقدمية 16 سنةلحسن ايت عبدالكريم 02578Bمزدوجسعادة

ايت عمارة الواد إقليم: الحوزايت بورد

المركزية

606/09/17إقليم: الحوز 25 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bلحسن ايت قاسي

106/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزويركان 35 مزدوجاغواطيم03729Cلحسن ايت وكريم

702/09/20إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجويركان03581Sلحسن بو الصابون

406/09/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاملوكي 38 مزدوجأوريكة03706Cلطيفة الحداوي

402/09/10إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزمركزية تيزي 81 مزدوجأيت فاسكا03254Lلطيفة الزغوري

101/01/10إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 70 مزدوجأوريكة03713Kلطيفة حسيني

906/09/17إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزطرورد 28 مزدوجمولي ابراهيم03767Uلطيفة روغال

305/09/03إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزمارية القبطية 91 إلتحاق بالزوجلل حسناء امجود 03773Aمزدوجتمصلوحت

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: الحوزالسرايري 145 أقدمية 16 سنةللسكينة الدريسي أبو علي 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة اكتاوة المركزيةإقليم: الحوزسيدي احمد التومي

 السراغنة
206/09/17 29 مزدوجأولد زراد08964Tلمياء أحيار

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحوزتولكين

انكال

504/09/19إقليم: الحوز 14 مزدوجانوكال26914Dلوبنى بنصالح

216/09/97عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدإقليم: الحوزاولد يحي 97 إلتحاق بالزوجليلى بسلم 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

723/01/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزسبت اكرفروان 32 مزدوجاغواطيم03744Uماجدة نيت الطالب علي
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة أبو هريرة 1إقليم: الحوزتيولي 159 إلتحاق بالزوجةمبارك ايت هدى 02486B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

1004/09/18إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 21 مزدوجأسني03496Zمجدولين الزغاري

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتغولست

امطاع

504/09/18إقليم: الحوز 21 مزدوجأولد امطاع03651Tمحجوبة بشاري

إقليم: قلعة اولد رافع المركزيةإقليم: الحوزمركزية تمكرت

 السراغنة
223/01/17 42 مزدوجالرافعية08988Uمحسن عبد الدائم

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

304/09/18إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: الحوز 21 مزدوجتمكرت03440Nمحسين مديني

204/09/19إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 16 إلتحاق بالزوجةمحسين وبوديب 03768Vمزدوجتمصلوحت

705/09/03إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزتغنبوشت 111 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uمحماد حسناني

102/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجتزارت03432Eم أحنداك

304/09/18إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزاغي 31 مزدوجتمزوزت03344Jم أنصاري

423/01/17إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوزدناسة 32 مزدوجأمزميز )البلدية(03597Jم أيت الحاج

مركزية المختار 

السوسي

اولد علي الجمعة إقليم: الحوز

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 7 سيدي عيسى بن 08876Xم احديدوا

سليمان
مزدوج

406/09/17إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 13 مزدوجأسني03499Cم ادريسي

117/09/84إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزابردوع 213 أقدمية 16 سنةم ارغيت 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

502/09/15إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزسيدي داود 42 مزدوجأيت فاسكا03259Sم الحياوي

102/09/20إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: الحوزاك 7 مزدوجستي فاطمة03683Cم الشتوكي

623/01/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزواوسفت 26 مزدوجأسني03496Zم الغانمي

623/01/17إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزاسكين 29 مزدوجأمزميز )البلدية(03596Hم الفلحي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزيابورة 28 مزدوجأوريكة03708Eم المجيد

423/01/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزمركزية امليل 39 مزدوجأسني03496Zم المنجي

906/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزامخليج 29 مزدوجاغمات03386Eم الهمزي

المدرسة الجماعاتية 

انكال

706/09/17إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوز 20 مزدوجأوريكة03710Gم امزيلن

102/09/20إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزاغيل 7 مزدوجتلت نيعقوب03538Vم ايت ابراهيم

106/09/17إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 25 مزدوجالتوامة03461Lم ايت الفقيه

102/09/20إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزالمكيات 17 مزدوجزرقطن03481Hم ايت حدو

إقليم: قلعة مدرسة الزهراءإقليم: الحوزمركزية اماسين

 السراغنة
123/01/17 35 مزدوجالعطاوية )البلدية(26545Cم ايت خطاب

202/09/20إقليم: الحوزاملوكيإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجستي فاطمة03685Eم ايت علي

904/09/19إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتراست 14 مزدوجتزارت03432Eم ايت لحرير

606/09/01إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزمركزية الشعبة 91 مزدوجأيت فاسكا03258Rم بوالكيد

102/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجالتوامة03461Lم تيرز

104/09/19إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزايت واكستيت 11 مزدوجتيغدوين03279Nم حازم

202/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجالتوامة03461Lم حمي

مجموعة مدارس إقليم: الحوزطلزين

تمازوزت

106/09/17إقليم: الحوز 35 مزدوجتمزوزت03342Gم حوزاوي

مجموعة مدارس 

التوامة

302/09/15إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: الحوز 42 مزدوجسكورة أهل الوسط13196Tم دحوم

107/09/04إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوزمركزية اغبالو 97 مزدوجأمزميز )البلدية(03597Jم رمادي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية المختار 

السوسي

602/09/20إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوز 7 مزدوجتيغدوين03279Nم زغط

906/09/00إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: الحوزمدرسة القيروان 64 سيدي بوزيد 02854Bم عقا

الركراكي
مزدوج

مركزية المختار 

السوسي

404/09/18إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوز 21 مزدوجوزكيطة03665Hم قائد الرحى

704/09/18إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزاكجكال 29 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Yم كرجيد

1002/09/09إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزايت قدور 55 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uم محسن اشحيح

116/09/96إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزتالبنين 175 أقدمية 16 سنةم مغني 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: الحوزتافزا 114 إلتحاق بالزوجةمراد فرناوي 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

104/09/18إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاسني 15 إلتحاق بالزوجةمروان ادعبل 03706Cمزدوجأوريكة

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحوزاغبالو_تزارت

سيتي فاضمة

804/09/19إقليم: الحوز 14 مزدوجستي فاطمة27265Kمريم  الزاهر

502/09/20إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزاوكايمدن 7 إلتحاق بالزوجمريم أبو علي 25679Lمزدوجأوريكة

502/09/20إقليم: الحوزمركزية اغبالوإقليم: الحوزمركزية امسلن 7 مزدوجامغراس03591Cمريم النصاري

906/09/17إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الحوزاكادير تساوت 32 مزدوجالجعيدات09156Bمريم البوزيدي

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

902/09/20إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوز 7 مزدوجستي فاطمة03699Vمريم الخراز

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزايت واكستيت

البتدائية

102/09/20إقليم: الحوز 7 إلتحاق بالزوجمريم الزاتي 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

406/09/17إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزكيك 30 إلتحاق بالزوجمريم الفاهيري 03327Rمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزمدرسة السلم

بلعكيد المركزية

716/09/95عمالة: مراكش 120 إلتحاق بالزوجمريم الفقير 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة عقبة بن نافعإقليم: الحوزمركزية تخربين 105 إلتحاق بالزوجمريم الكوفي 02658N مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزتولكين 14 مزدوجامغراس03587Yمريم بلسفان

704/09/19إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزتولكين 14 إلتحاق بالزوجمريم حرفاوي 03634Zمزدوجدار جمعة

702/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزمركزية امسلن 7 مزدوجستي فاطمة03679Yمريم حنتات

404/09/18إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزاكرماون 21 مزدوجأوريكة03719Sمريم رفيع

904/09/18إقليم: الحوزمركزية الرحىإقليم: الحوزالخميس 15 إلتحاق بالزوجمريم فراح 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

406/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزاكرماون 28 مزدوجاغمات03379Xمزوار سعاد

مجموعة مدارس ابن إقليم: الحوزتغنبوشت

الثير المركزية

106/09/00عمالة: مراكش 141 أقدمية 16 سنةمصطفى أبرتون 02579Cمزدوجسعادة

604/09/19إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزتراست 14 مزدوجمولي ابراهيم03238Uمصطفى البدراوي

104/09/18إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزإينغد 18 مزدوجامغراس03587Yمصطفى الزاويت

مركزية المختار 

السوسي

904/09/18إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوز 21 مزدوجسيدي  بدهاج03643Jمصطفى اويحيى

804/09/18إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 25 مزدوجاغمات03375Tمصطفى برزيز

116/09/94إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزالصبيطي 141 أقدمية 12 سنةمصطفى بوكني 03382Aمزدوجاغمات

502/09/20إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزتراست 7 مزدوجتيغدوين03279Nمليكة  لغواسلي

106/09/01إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزازميم 155 أقدمية 16 سنةمليكة البطون 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

202/09/20إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزتراست 17 مزدوجتيدلي مسفيوة03300Lمليكة ايت فراج

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة أبي تمامإقليم: الحوزتمصلوحت 149 أقدمية 16 سنةمليكة هرهار 21477U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزالولجة

بنرحمون المركزية

106/09/01عمالة: مراكش 87 إلتحاق بالزوجةمنصور حلم العباسي 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس إقليم: الحوزالمو

السويكية المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجأولد دليم02794Lمنى بنزهرة

مجموعة مدارس إقليم: الحوزايت عشا

لهبيشات المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 31 مزدوجالمنابهة02760Zمنى حمني

904/09/18عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزانزال الجبل 16 إلتحاق بالزوجمنى سركاح 25426Lمزدوجتسلطانت

406/09/17إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزلرجام 13 مزدوجستي فاطمة03699Vمنى لعريش

716/09/03إقليم: الحوزوحدة ايت الحاجإقليم: الحوزالصبيطي 56 مزدوجاغواطيم03778Fمنير ريدمي

102/09/20إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزاك 7 مزدوجاكرفروان03360Bمنير كيزو

302/09/20إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزاوكايمدن 8 إلتحاق بالزوجمها بلغزال 03332Wمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس إقليم: الحوزالمعمل

الشويطر المركزية

216/09/95عمالة: مراكش 53 نعممولي ادريس فريدي 02814Hمزدوجالويدان

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: الحوزالصبيطي 159 أقدمية 16 سنةمولي الحسن قايدي 02682P مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة اسمارةإقليم: الحوزاولد يحي 113 إلتحاق بالزوجةمولي حفيظ الهزميري 02667Y مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

806/09/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزتالبنين 29 مزدوجأيت سيدي داود21088Wمولي عبد السلم البلوطي

204/09/18عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الحوزلمدينات 21 إلتحاق بالزوجمونى بطوش 26726Zمزدوجحربيل

302/09/20إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزتافكا 7 مزدوجويركان03581Sمينة أشهري

606/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزانامر 28 مزدوجأوريكة03719Sمينة بوشمة

902/09/14إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزتافزا 31 مزدوجأوريكة03706Cمينة تعديت

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

216/09/95عمالة: مراكشمدرسة أم سلمةإقليم: الحوز 122 أقدمية 16 سنةناجية مازين 02685T مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/17إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزطرورد 29 إلتحاق بالزوجنادية الصقري 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزتيخفست

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجنادية العطار 02558Eمزدوجتسلطانت

204/09/18إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزانفلي 21 مزدوجوزكيطة03671Pنادية المديشي

102/09/20إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجأسني03499Cنادية ايت سالم

704/09/19إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزانسا 14 مزدوجوزكيطة03674Tنادية ايت عبد المالك

105/09/11إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزسيدي بدهاج 46 إلتحاق بالزوجنادية ايت مالك 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

المدرسة البتدائية  إقليم: الحوزيوسف بن تاشفين

المنصور الدهبي

704/09/18إقليم: الحوز 16 إلتحاق بالزوجنادية بوشريط 27124Gمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس رجال إقليم: الحوزمولي ابراهيم

احمر المركزية

102/09/16عمالة: مراكش 26 إلتحاق بالزوجنادية زخا 02602Cمزدوجاكفاي

107/09/05إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوززطولة 62 مزدوجسيدي عبد ا غيات03326Pنادية شورة

316/09/96عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: الحوزايت بوالنيت 104 إلتحاق بالزوجناضرة الضعيف 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

804/09/19إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: الحوز 14 مزدوجتمكرت03440Nناعمة البوعامي

مدرسة الحسن إقليم: الحوزامسكر

الزهراوي

304/09/18عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوجناهد محكام 02732U سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: الحوزمركزية اماسينإقليم: الحوزاك 7 مزدوجابادو03415Lنبيل الساحب

مجموعة مدارس حفصة إقليم: الحوزيوسف بن تاشفين

بنت عمر المركزية

404/09/19عمالة: مراكش 11 إلتحاق بالزوجةنبيل فرواح 02612Nمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس ايت إقليم: الحوزايت قدور

بل وسعيد المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجنجاة العطار 02751Pمزدوجحربيل

102/09/09إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزوزكيطة 57 إلتحاق بالزوجنجاة العيرج 03774Bمزدوجتمصلوحت

مركزية المختار 

السوسي

1002/09/20إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوز 17 مزدوجاكرفروان03357Yنجاة لعصابة

202/09/20إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 7 مزدوجامغراس03587Yنجلء مجيك
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316/09/98عمالة: مراكشفرعية الكواسمإقليم: الحوزمركزية الرحى 30 إلتحاق بالزوجةنجما جمال 20643Mمزدوجتسلطانت

1004/09/19إقليم: الحوزتيوليإقليم: الحوزالخميس 12 إلتحاق بالزوجنجوة ضعيف 03784Mمزدوجتمصلوحت

311/09/00عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: الحوزالسرايري 141 أقدمية 16 سنةنجية أقرماش 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزمركزية تكاديرت

امطاع

106/09/17إقليم: الحوز 25 مزدوجأولد امطاع03651Tنزهة بويكزران

704/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزالمرجة 15 مزدوجمولي ابراهيم03238Uنزيهة بلوط

مدرسة الحسن إقليم: الحوزانفلي

الزهراوي

304/09/19عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجنسرين أيت العربي 02732U سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

304/09/18عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفإقليم: الحوزكيك 21 إلتحاق بالزوجنسيم السيدي 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

325/09/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزتمغزدان 35 مزدوجالتوامة03457Gنضيرة أيت القاضي

202/09/20إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزتالنيف 7 مزدوجزرقطن03481Hنظيرة الغاشي

مركزية المختار 

السوسي

704/09/19إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوز 14 مزدوجتيغدوين03279Nنظيرة الفاهيم

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزاولماس

ادريس

104/09/18إقليم: الحوز 23 إلتحاق بالزوجنعيمة اسوس 03239Vمزدوجأوريكة

306/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزمركزية تمكرت 19 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Yنعيمة الهنتيفي

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة الخليلإقليم: الحوزوحدة ايت الحاج 153 أقدمية 16 سنةنعيمة بابازية 18539A)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

التوامة

123/01/17إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوز 36 إلتحاق بالزوجنعيمة بن الدريوش 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

205/09/03إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزمدرسة السلم 89 إلتحاق بالزوجنعيمة بواوضاض 03773Aمزدوجتمصلوحت

1002/09/20إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجأسني03499Cنعيمة بوخاش

مجموعة مدارس دار إقليم: الحوزتاركة

باقة المركزية

304/09/19عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجنوال بن ابوش 02822Sمزدوجأولد حسون
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202/09/10إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزتافزا 48 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uنور الدين الشربي

116/09/99إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزتيزي التحتانية 171 أقدمية 16 سنةنور الدين فاتحي 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

305/09/03عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدإقليم: الحوزتافزا 105 إلتحاق بالزوجنورة  الزنكدي 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

104/09/18إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزتالبنين 19 إلتحاق بالزوجنورة أمهال 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس المية إقليم: الحوزمولي ابراهيم

المركزية

206/09/00عمالة: مراكش 122 أقدمية 16 سنةنورة العنبري 02816Kمزدوجالويدان

204/09/12عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الحوزاكدوركيك 38 إلتحاق بالزوجهاجر القوش 02740Cمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتيديلي

العياشي المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 28 مزدوجالمنابهة02767Gهاجر بنسيمو

مركزية المختار 

السوسي

402/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوز 7 مزدوجتزارت03432Eهاجر بولغبار

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزتمغزدان

النطاقين

723/01/17إقليم: الحوز 35 مزدوجاكرفروان25563Kهاجر قزيو

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزعين الجديد

بنرحمون المركزية

207/09/04عمالة: مراكش 56 إلتحاق بالزوجهدان هند 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

106/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزاجيكن 19 إلتحاق بالزوجهدى أبوزيان 03254Lمزدوجأيت فاسكا

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة المتنبي 1إقليم: الحوزتكانة 142 إلتحاق بالزوجهدى بن موسى الزياني 02497N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

402/09/20إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزتانفكيغت 7 مزدوجوزكيطة03674Tهدي معاد

201/01/10إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزبوعويد 60 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uهشام   الهاشيمي

مركزية المختار 

السوسي

402/09/20إقليم: الحوزمركزية تيزيإقليم: الحوز 7 مزدوجالتوامة03460Kهشام ارخصيص

102/09/20إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: الحوزاك 7 مزدوجابادو03418Pهشام الزاكي

مجموعة مدارس إقليم: الحوزسيدي غيات

الطويحينة المركزية

404/09/02عمالة: مراكش 90 مزدوجالويدان02807Aهشام الماسي
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706/09/17إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزتريخت 18 مزدوجتيدلي مسفيوة03314Bهشام لحركي

مدرسة ابن عطية إقليم: الحوزالسرايري

المراكشي

316/09/99عمالة: مراكش 151 أقدمية 16 سنةهند البوعبي 02488D)مزدوججليز )المقاطعة

طارق بن زياد -ايت 

احكيم

302/09/20إقليم: الحوزتولكينإقليم: الحوز 7 مزدوجازكور03622Lهند الحيحي

مدرسة عائشة أم إقليم: الحوزالسرايري

المؤمنين

116/09/99عمالة: مراكش 151 أقدمية 16 سنةهند سكاح 02459X)مزدوججليز )المقاطعة

104/09/19إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزتافكا 14 مزدوجتيغدوين03277Lهند لعجاج

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزايت فاسكا

البتدائية

404/09/18إقليم: الحوز 17 إلتحاق بالزوجهنية ججاني 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

606/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزمركزية امليل 25 مزدوجأسني03496Zهيشام اتخشان

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزاملوكي

المركزية

123/01/17عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجةوجيه المعتمد 02739Bمزدوجتسلطانت

306/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزالمرجة 22 مزدوجاغمات03379Xوداد المساوي

1004/09/19إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوزانفلي 14 مزدوجاكرفروان03357Yوصال بالحمداوي

304/09/19إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزامسكر 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Yوعنو يوسف

1004/09/02عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 121 إلتحاق بالزوجوفاء الحلبة 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزابردوع

مزوك المركزية

1002/09/15عمالة: مراكش 42 مزدوجأولد حسون02828Yوفاء غرنيق

202/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزايت عشا 7 مزدوجستي فاطمة03679Yوليد السعيدي

204/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزلمدينات 24 مزدوجدار جمعة03638Dياسمين بوضيك

116/09/99إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزايت فاسكا 94 إلتحاق بالزوجةياسين الصبيحي 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

1023/01/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزطلزين 32 مزدوجأيت سيدي داود03241Xياسين بوصرحان
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104/09/18إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزانامر 28 مزدوجتمزوزت03344Jياسين بوكستان

إقليم: قلعة اولد عطية المركزيةإقليم: الحوزاسلون

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجالعطاوية الشعيبية08791Eياسين لعبيد

104/09/18إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزتمكوست 28 مزدوجاغواطيم03744Uياسين لكحل

مجموعة مدارس 

تمازوزت

705/09/11عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الحوز 43 إلتحاق بالزوجةياسين نور الدين 02726M سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

506/09/17إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزانزال الجبل 28 مزدوجتيغدوين03273Gيسرى اليونسي

904/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزالمو 14 مزدوجاكرفروان03365Gيسرى مقدري

407/09/04إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزالناقوش 77 مزدوجاغواطيم03740Pيوسف اثنان

104/09/18إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزاهريصان 21 مزدوجتمكرت03442Rيوسف العمراوي

405/09/08إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 56 مزدوجأيت فاسكا03264Xيوسف الكافو

102/09/20إقليم: الحوزمركزية اغبالوإقليم: الحوزاجوكاك 7 مزدوجامغراس03591Cيوسف ايت وحمان

304/09/12إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن 60 مزدوجأيت فاسكا03264Xيوسف بعزيز

1004/09/19إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزاكروكا 11 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hيوسف جعفر

إقليم: قلعة الزاوية المركزيةإقليم: الحوزالمكيات

 السراغنة
502/09/20 7 مزدوجأولد الشرقي08969Yيونس بو سكين

101/01/17إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوزايت سميل 39 مزدوجأمزميز )البلدية(03597Jيونس جاعى

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزتريخت

بلعكيد المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 157 أقدمية 16 سنةيونس حبيب 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

423/01/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزاملوكي 45 مزدوجأوريكة03706Cيونس شرفي

306/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 22                                        

دموح بريك
02882Gمزدوجلمزوضية
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202/09/20إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجسيدي عبد المومن03092K العسري حسن

302/09/20إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: شيشاوةالرباط 7 مزدوجزرقطن26176B ام ايت احساين

302/09/20إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجامزوضة03162L ايت علي عبد الحكيم

602/09/20إقليم: شيشاوةالدميساتإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجاولد مومنة02909L حسناء لبيهي

906/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 23 مزدوجأوريكة03719S سكينة الكوكركور

504/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي علي الكرلتيإقليم: شيشاوةأنزمر 24 مزدوجسيدي علي الكراتي10083J سماح احميدوش

704/09/18إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةإحرضانن 15 مزدوجاشمرارن03076T لعزيزة بوشن

606/09/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةاولد مومنة 22 مزدوجسيدي المختار02927F لمعاشي حكيم

اولد سيدي عيسى إقليم: شيشاوةتنامرت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 7 RACHID MAHFOUD08880B سيدي عيسى بن

سليمان
مزدوج

306/09/17إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: شيشاوةلبراج 19 إلتحاق بالزوجةأحمد خالدي 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

516/09/98عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيإقليم: شيشاوةالبوصيري 130 أقدمية 16 سنةأسماء فؤاد 02495L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

404/09/18إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 18 مزدوجسيدي المختار02927Fإسماعيل برنيش

804/09/19إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأفتاس 11 مزدوجكماسة03108Cأشرف همول

502/09/20إقليم: شيشاوةتبتإقليم: شيشاوةالوجدان 7 مزدوجواد البور02971Dإلهام خالف

204/09/19إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةإغرمان 14 مزدوجالسعيدات02947Cأمال العفاس

116/09/98إقليم: شيشاوةسيدي بوزيدإقليم: شيشاوةاولد عزوز 132 إلتحاق بالزوجةأمشطون عمر 02853A سيدي بوزيد

الركراكي
مزدوج

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةايت احساين

الطويحينة المركزية

107/09/05عمالة: مراكش 109 مزدوجالويدان02807Aأمل جمال الدين
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر

العياشي المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجالمنابهة02767Gأميمة العوان

404/09/19إقليم: الحوزلمحلتإقليم: شيشاوةالرباط 24 مزدوجتيزكين03628Tأميمة بن بل

104/09/19إقليم: شيشاوةإغرمانإقليم: شيشاوةتزكي 11 مزدوجاداسيل03202Eأيت المودن عبد الناصر

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةانمرن المركزية

العياشي المركزية

204/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجالمنابهة02767Gإيمان الحنين

702/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوججدور13698Nأيوب وافق

204/09/18إقليم: الحوززطولةإقليم: شيشاوةبوعنكة 31 مزدوجتمزوزت03344Jابتسام أسكور

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونإقليم: شيشاوةالبوصيري 137 إلتحاق بالزوجابتسام ابريكي 24537Vمزدوجسعادة

902/09/20إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةكوزمت 7 مزدوجتاولوكلت03098Sابتسام ايت ابرايم

102/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجتزارت03432Eابتسام عووش

إقليم: قلعة صنهاجة المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجمزم صنهاجة08867Mابراهيم الطويل

104/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةتونغاست 14 مزدوجامزوضة03159Hابراهيم العادة

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةتسغيت 28 إلتحاق بالزوجةابراهيم ايت العرج 03142Pمزدوجادويران

502/09/20إقليم: شيشاوةأكرضإقليم: شيشاوةامعرض 17 مزدوجعين تزيتونت18449Cابراهيم ايت بلعيد

412/10/17إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةإرغي 38 مزدوجافل يسن02992Bابراهيم بوجى

102/09/20إقليم: شيشاوةتخربينإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجرحالة03046Kابراهيم حيمودي

102/09/20إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجالسعيدات02953Jابراهيم فارسي

104/09/18إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةأسيف المال 18 مزدوجكماسة03116Lابراهيم وبن يدو
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 22 مزدوجامزوضة03159Hابرايم م

504/09/19إقليم: الحوزامغراسإقليم: شيشاوةأفتاس 24 مزدوجأمزميز )البلدية(03596Hاجدي سارة

202/09/20إقليم: الحوزمركزية تيزيإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 17 مزدوجالتوامة03460Kاحسان الصمدي

1006/09/17إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةايت احساين 22 مزدوجكماسة03110Eاحسان باها

102/09/20إقليم: شيشاوةإغرمانإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجاداسيل03202Eاحماد بجنوين

502/09/20إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجانزالت لعظم09116Hاحمد وحزى

105/10/17إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: شيشاوةتلمنزو 38 مزدوجابادو03418Pادريس  مورو

102/09/20إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجتمزكدوين03001Lادريس اجليل

504/09/19إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتزكي 14 مزدوجكماسة03112Gادريس الزاوي

902/09/20إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجكماسة03110Eادريس اللزم

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةالزاوية

لهبيشات المركزية

914/03/17عمالة: مراكش 32 مزدوجالمنابهة02760Zادريس ايت الحاج

402/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةإغرمان 7 مزدوجامزوضة03173Yادريس سقام

1004/09/19إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 11 مزدوجمجاط03131Cاسامة بكريش

604/09/18عمالة: مراكشمدرسة ابو هريرة 2إقليم: شيشاوةلحرارشة 22 إلتحاق بالزوجاسماء آيت بنعلي 19164E سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

402/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: شيشاوةأكني المركزية 17 مزدوجراس العين13739Hاسماء الحويدك

802/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: شيشاوةونشكرير 17 مزدوججدور20851Nاسماء عجيب

102/09/20إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 مزدوجتاولوكلت03100Uاسماء لكحيلة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: شيشاوةبوابوض 14 مزدوجتمكرت03440Nاسماعيل اجلباب

106/09/17إقليم: شيشاوةاميزنإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 22 مزدوجواد البور02972Eاسماعيل اقروان

106/09/17إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأكدال 22 مزدوجالزاوية النحلية03154Cاسماعيل الصالح

102/09/20إقليم: شيشاوةايت لحسنإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجسيدي غانم03019Fاسماعيل العزيز

204/09/18إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةلرويين 15 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hاسماعيل القرشي

102/09/20إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةأكني المركزية 7 مزدوجاشمرارن03077Uاسماعيل جوبي

606/09/17إقليم: الحوزمشطونإقليم: شيشاوةإغرمان 22 مزدوجتيدلي مسفيوة03300Lاسماعيل عباز

802/09/20إقليم: شيشاوةإكي  وسوليلإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجسيدي عبد المومن03090Hاسماعيل لعريف

102/09/20إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجتمزكدوين02999Jاسماعيل ونزار

502/09/20إقليم: شيشاوةثلث اشمرارنإقليم: شيشاوةايت  محند 7 مزدوجاشمرارن03079Wاغزيف مونى

102/09/20إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجارحالن02986Vاكشول مصطفى

302/09/20إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجامزوضة03169Uالبختاوي يوسف

302/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجلمزوضية02876Aالبشير المين

604/09/18إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةاولد عزوز 31 مزدوجلمزوضية02866Pالبشير الرمالي

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةانزيك

العياشي المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجالمنابهة02767Gالتابتي اكرام

102/09/20إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةأفتاس 6 مزدوجاولد مومنة02913Rالتهربيزة ابراهيم

102/09/20إقليم: شيشاوةأيت واعرابإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجتمزكدوين03000Kالحسن أخلو
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/20إقليم: الصويرةم.م  اساغنإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجتافضنا10300Vالحسن ارتي ولوس

102/09/20إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجارحالن02986Vالحسن بوصاك

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شيشاوةالبرج المركزية

باها
601/01/10 73 مزدوجأيت عميرة05177Bالحسن جمالي

116/09/96إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةالسعديين 177 أقدمية 16 سنةالحسني م محسن 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

102/09/20إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجسيدي غانم03016Cالحسين التهامي

105/09/11إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةبوعنكة 64 إلتحاق بالزوجةالحسين الرزيكي 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةإرغي 18 مزدوجواد البور02976Jالحسين الضامن

102/09/20إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةبونباين 17 مزدوجتمليلت03074Rالحسين جوائد

102/09/20إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتجكالت 17 مزدوجتمليلت03068Jالحسين ناصر

402/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zالحسينن خليل

504/09/19إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأيت موسى 11 مزدوجسيدي غانم03016Cالحضيكي فؤاد

504/09/18إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةالصفية 21 مزدوجسيدي المختار02926Eالحنصالي نسرين

406/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةبوحميسة 28 مزدوجأيت هادي02850Xالحيمر نورة

506/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية 22 مزدوجسيدي المختار02926Eالراجي المهدي

302/09/20إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجامزوضة03169Uالرباح رشيد

802/09/20إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجمجاط03133Eالرزيكي كريم

406/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةأكدال 28 مزدوجلمزوضية02882Gالرماش ليلى
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

ايت العالي بن احمد إقليم: شيشاوةأيت اسماعيل

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
502/09/20 7 مزدوجأولد عامر18966Pالزهير المرسلي

702/09/20إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: شيشاوةايت  محند 17 مزدوجتمكرت03440Nالساقي كريمة

302/09/20إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 8 إلتحاق بالزوجالسعدية صماد 02858F سيدي بوزيد

الركراكي
مزدوج

202/09/20إقليم: شيشاوةإمللنإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجتمزكدوين03008Uالسويسي عبد الواحد

404/09/18إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةتزومطان 21 مزدوجسيدي ام دليل02941Wالسيدي خديجة

104/09/19إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةانزيك 11 مزدوجاولد مومنة02918Wالصغير عثمان

317/09/90عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: شيشاوةعلل بن عبد ا 138 أقدمية 16 سنةالعربي لفحل 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةبن الدكالي

الشويطر المركزية

123/01/17عمالة: مراكش 32 إلتحاق بالزوجةالعسلوي أيوب 02814Hمزدوجالويدان

204/09/18إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةتزومطان 21 مزدوجادويران03142Pالغربي مريم

204/09/19إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةتخربين 11 مزدوجاولد مومنة02904Fالغزواني حمزة

302/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجأسني03507Lالكائد عثمان

406/09/17عمالة: مراكشمدرسة رحال بن احمدإقليم: شيشاوةالنبوغ 28 إلتحاق بالزوجالكشابيل نادية 02676H مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس حفصة إقليم: شيشاوةلبراج

بنت عمر المركزية

501/01/12عمالة: مراكش 50 مزدوجأيت ايمور02612Nالمادري عصام

406/09/17إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 38 مزدوجسيدي المختار02842Nالمحجوب الناشطي

304/09/19إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 11 مزدوجسيدي ام دليل02941Wالمختار أحمو

204/09/18إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 18 مزدوجسيدي المختار02927Fالمختار الخراز

704/09/18إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية 18 مزدوجسيدي المختار02926Eالمختار العسري
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302/09/20إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجأيت حمو09305Nالمداني العساوي

404/09/19إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةبوزوكة 11 مزدوجامزوضة03174Zالمصطفى أموسي

102/09/20إقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزيةإقليم: شيشاوةترخات 7 مزدوجأيت الطالب09327Mالمهدي المتوكل

104/09/18إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 18 مزدوجمجاط03125Wالمهدي باشا

إقليم: قلعة صنهاجة المركزيةإقليم: شيشاوةتسغيت

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجمزم صنهاجة08867Mالمهدي لعروسي

402/09/20إقليم: شيشاوةتنلفتإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجبوعبوط03062Cالمهدي لمخزني

106/09/01إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةسيدي بوزيد 137 إلتحاق بالزوجالهام الخوماني 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: قلعة الكرارمة المركزيةإقليم: شيشاوةأكني المركزية

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجالجوالة08933Jالهام لبرش

123/01/17إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةإرغي 23 مزدوجالسعيدات02953Jالواسعي يوسف

إقليم: قلعة اولد اخليفة المركزيةإقليم: شيشاوةلمعيصرة

 السراغنة
404/09/19 11 مزدوجزمران08892Pالوباني يوسف

602/09/20إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأداسيل 7 مزدوجكماسة03108Cالياس رصين

501/01/17إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةلغساسلة 36 إلتحاق بالزوجامال كميل 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

806/09/17إقليم: شيشاوةبلمقدمإقليم: شيشاوةوارمس 30 إلتحاق بالزوجامباركة العرش 03210N)مزدوجشيشاوة )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةأحمد سالم 15 مزدوجكماسة03116Lامجنح أمينة

204/09/19إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةانزيك 14 مزدوجتمليلت03068Jامضو سميرة

1002/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةكوزمت 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zاميمة ابو يعقوب

602/09/20إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: شيشاوةأكني المركزية 7 إلتحاق بالزوجاميمة تزيت 13840Tمزدوجأيير
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إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: شيشاوةايت عمر

 السراغنة
802/09/20 17 مزدوجزمران08889Lاميمة وديدي

302/09/20إقليم: الحوزايت سميلإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجدار جمعة03638Dامينة السمللي

106/09/17إقليم: شيشاوةسيدي بوزيدإقليم: شيشاوةلعضيلت 29 إلتحاق بالزوجامينة الشتوكي 02853A سيدي بوزيد

الركراكي
مزدوج

302/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 17 مزدوجمسكالة10025Wامينة الماطي

204/09/12عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: شيشاوةالموحدين 44 إلتحاق بالزوجامينة شهبي 26794Yمزدوجحربيل

306/09/17إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةتزومطان 28 مزدوجعين تزيتونت18447Aاوجاو كريمة

104/09/19إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةايت  محند 14 مزدوجسيدي غانم03013Zايت الخليفت دليلة

502/09/20إقليم: شيشاوةثلث اشمرارنإقليم: شيشاوةايت  محند 7 مزدوجاشمرارن03079Wايت اوبل حبيبة

304/09/19إقليم: شيشاوةامين العينإقليم: شيشاوةايت  محند 24 مزدوجواد البور02970Cايت حفيظ م

702/09/20إقليم: الحوزواوسفتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 17 مزدوجأسني03506Kايمان البوبكري

104/09/19إقليم: شيشاوةأمكضرانإقليم: شيشاوةايت لحسن 14 مزدوجتمليلت03075Sايمان الشاديلي

604/09/19إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 14 مزدوجاشمرارن03076Tايمان المقدمي

302/09/20إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةايت عمر 7 مزدوجامزوضة03169Uايمان باوي

304/09/19إقليم: الحوزامخليجإقليم: شيشاوةأيت عل 24 مزدوجأوريكة03719Sايمان دراري

113/02/17إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: شيشاوةتلمنزو 42 مزدوجابادو03418Pايمان عشير

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةالبرج المركزية

الزاوية المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 38 مزدوجسيدي الزوين02587Lايمان مانح

102/09/20إقليم: شيشاوةإغرمانإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجاداسيل03202Eايوب ابوعلي
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206/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: شيشاوةتاويلولت 22 مزدوجاغمات03379Xايوب التونسي

104/09/19إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةالخرشي 11 مزدوجاولد مومنة02905Gايوب العماري

مجموعة مدارس دوار إقليم: شيشاوةفيللة

الجامع المركزية

923/01/17عمالة: مراكش 32 مزدوجأولد دليم02795Mايوب بالرامي

302/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجأسني03507Lايوب بنهنية

702/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجإيغود13770Sايوب خوري

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةأسيف المال

مزوك المركزية

905/09/17عمالة: مراكش 38 مزدوجأولد حسون02828Yباوهام زينب

المدرسة الجماعاتية إقليم: شيشاوةايت حدو يوسف

سيتي فاضمة

202/09/20إقليم: الحوز 17 مزدوجستي فاطمة27265Kبثينة أبو مالك

1002/09/20إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةأكني المركزية 7 مزدوجسيدي عبد المومن03092Kبجران مينة

404/09/18إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 15 مزدوجسيدي بوبكر09070Hبدر نبد

106/09/17إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 20 إلتحاق بالزوجبديعة اكيس 02967Zمزدوجنفيفة

402/09/20إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: شيشاوةأدوز 7 إلتحاق بالزوجبديعة العبدي 13840Tمزدوجأيير

202/09/20إقليم: الحوزواوسفتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 17 مزدوجأسني03506Kبديعة بالرايس

206/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةأكدال 28 مزدوجأهديل02888Nبركة سكينة

402/09/20إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 17 مزدوجالزاوية النحلية03154Cبرهيش امين

102/09/20إقليم: الحوزازميمإقليم: شيشاوةأكني المركزية 17 مزدوجتمكرت03442Rبسمة السلماوي

306/09/17إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: شيشاوةأكني المركزية 38 مزدوجأيت فاسكا03259Sبسمة امزيد

804/09/19عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 11 إلتحاق بالزوجبسمة ايت الزاويت 25427Mمزدوجسيدي الزوين
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506/09/17عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: شيشاوةايت لحسن 28 إلتحاق بالزوجبشرى الحجاجي 27230Xمزدوجتسلطانت

605/09/11إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية 54 إلتحاق بالزوجبشرى الشاعري 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

604/09/19إقليم: الحوزتغدوينإقليم: شيشاوةأندورار 21 مزدوجتيغدوين03272Fبشرى الطالب

304/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 مزدوجامزوضة03159Hبشرى خي

102/09/20إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجسيدي عبد المومن03092Kبصالح جواد

504/09/19إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأيت موسى 11 مزدوجسيدي غانم03016Cبلحاج رشيد

104/09/19إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةانزيك 14 مزدوجتمليلت03074Rبلزرك اسماء

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةتلمنزو

عكيل المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجةبهات ابراهيم 02544Pمزدوجالوداية

106/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: شيشاوةتولوكولت 28 إلتحاق بالزوجبهيجة قريش 09163Jمزدوجالجعيدات

مجموعة مدارس سد إقليم: شيشاوةاولد بيبو

نفيس

623/01/17إقليم: الحوز 30 مزدوجلل تكركوست03657Zبواضوض م

104/09/12إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةدوار  احمر 45 مزدوجسيدي المختار02842Nبوبكر الطويل

مجموعة مدارس ابن إقليم: شيشاوةكماسة

الونان المركزية

805/09/17عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجبورشوق إيمان 02620Xمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةالنزالة

دليم المركزية

904/09/18عمالة: مراكش 28 مزدوجأولد دليم02776Sبوستة الوافي

902/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: شيشاوةايت  محند 7 مزدوجالتوامة03461Lبوستة نور الدين

302/09/20إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةايت  محند 17 مزدوجسيدي عبد المومن03086Dبوشة رشيد

302/09/20إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجسيدي ام دليل02934Nبوشعيب العابدي

204/09/18إقليم: الحوزتافزاإقليم: شيشاوةاولد بيبو 31 مزدوجأوريكة03708Eبوشعيب كرومي
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1004/09/19إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةلمعيصرة 21 مزدوجمجاط03125Wبولهنا حسناء

404/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: شيشاوةتزومطان 31 مزدوجتيدلي مسفيوة03314Bبوهنانة سكينة

402/09/20إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةلمحدجات 7 مزدوجمجاط03125Wتورية فيمة

102/09/20إقليم: الحوزتيديليإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجتيدلي مسفيوة03299Kتوفيق اعريب

506/09/17إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةالترميدي 32 مزدوجلمزوضية02866Pتوفيق النويني

106/09/17إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: شيشاوةترخات 28 إلتحاق بالزوجثورية البحيح 09101Sمزدوجالجبيلت

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجالهيادنة08951Dثورية السميري

604/09/19إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 21 مزدوجأسني03507Lثورية الناصري

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت

 السراغنة
302/09/20 17 مزدوجسيدي موسى09022Fثورية شدولي

مجموعة مدارس مسعود إقليم: شيشاوةايت  محند

المركزية

804/09/19عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوججلولي نورة 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةأمكضران

التوامة

806/09/17إقليم: الحوز 28 مزدوجالتوامة03451Aجمال حنصال

604/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 11 مزدوجستي فاطمة03692Mجواد اولد احميدة

802/09/20إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجامزوضة03169Uجواد بوسكسو

906/09/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: شيشاوةالنبوغ 38 مزدوجأوريكة03706Cجيهان معزيز

إقليم: قلعة اولد بوخليق المركزيةإقليم: شيشاوةترخات

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجالهيادنة08957Kحبيبة الزاوية

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 21 مزدوجأولد دليم02788Eحروشي سارة

مجموعة مدارس ابن إقليم: شيشاوةتلمنزو

الونان المركزية

304/09/02عمالة: مراكش 101 مزدوجأيت ايمور02620Xحسن ارغيس
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402/09/20إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجانزالت لعظم09116Hحسن اللوز

302/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zحسن ايت امزيل

502/09/20إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجتمزكدوين03002Mحسن بودقيس

إقليم: قلعة الزمامرة المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجالواد لخضر08857Bحسن لزرك

116/09/99إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةالنواصر 163 أقدمية 16 سنةحسن محسن 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

104/09/19إقليم: شيشاوةإغرمانإقليم: شيشاوةتزكي 14 مزدوجاداسيل03202Eحسن مروان

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: شيشاوةدوار  احمر 61 مزدوجوادي زم )البلدية(12026Wحسن ناجي

602/09/20إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةإغرمان 7 مزدوجمجاط03133Eحسن هباش

702/09/20إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةبونباين 7 إلتحاق بالزوجحسناء اشضاض 03142Pمزدوجادويران

904/09/19إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: شيشاوةأسايس 14 مزدوجوزكيطة03671Pحسناء ايت القاضي

1002/09/20إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةأسايس 7 مزدوجمجاط03131Cحسناء بنسيدي

504/09/18إقليم: شيشاوةثلث اشمرارنإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 18 مزدوجاشمرارن03079Wحسناء بنهر

104/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتماروت 21 مزدوجاولد مومنة02913Rحسناء سامع

404/09/19إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةتنلفت 24 مزدوجأهديل02895Wحسناء لكريفي

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةبوزوكة

مزوك المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 38 مزدوجأولد حسون02828Yحفصة بوقنطير

102/09/20إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: شيشاوةلمحدجات 9 إلتحاق بالزوجحفصة ماحو 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةالوجدان

عكيل المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 20 إلتحاق بالزوجحفصة مخلص 02544Pمزدوجالوداية
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404/09/18إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 18 مزدوجالسعيدات02957Nحفيظ المسناوي

704/09/18إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةاولد عزوز 22 إلتحاق بالزوجحكيمة الكدري 02873Xمزدوجلمزوضية

602/09/16إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: شيشاوةازنادة 45 مزدوجمكرن10948Zحكيمة صبري

مدرسة عبد الرحيم إقليم: شيشاوةالسعديين

بوعبيد

105/09/07إقليم: آسفي 64 إلتحاق بالزوجحكيمة مراجي 13588U سبت كزولة

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةتاويلولت

السويكية المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 21 مزدوجأولد دليم02794Lحمزة الزمخشاري

602/09/20إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجسيدي عبد المومن03087Eحمزة الكورداني

إقليم: قلعة الزيتون المركزيةإقليم: شيشاوةتاسا

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجدزوز08802Sحمزة لعريني

202/09/20إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجاولد مومنة02905Gحميد الجفري

104/09/18إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةتارسلت 25 مزدوجتاولوكلت03098Sحميد العلم

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةوارمس

لهبيشات المركزية

904/09/18عمالة: مراكش 31 مزدوجالمنابهة02760Zحنان أكضاض

206/09/17إقليم: الحوزالولجةإقليم: شيشاوةترخات 38 مزدوجسيدي عبد ا غيات03339Dحنان الحطاني

304/09/19إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 مزدوجواد البور02976Jحنان ايت البحيرة

302/09/20إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةأنزمر 7 مزدوجكماسة03119Pحنان ايت عبد ا

604/09/18إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: شيشاوةالحكات 31 مزدوجالجعيدات09163Jحنان خلق ا

204/09/19إقليم: الحوزتيوليإقليم: شيشاوةأيت عل 14 إلتحاق بالزوجحنان شامطي 03784Mمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن

البور المركزية

1123/01/17عمالة: مراكش 32 مزدوجأولد دليم02780Wحياة الوهابي

406/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةاماسين 28 مزدوجادويران03146Uحياة بن العجين
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302/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zحياة محاتي

604/09/18إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية 28 مزدوجأهديل02888Nخالد احسي

المدرسة الجماعاتية إقليم: شيشاوةدوار  احمر

سيدي المختار

106/09/00إقليم: شيشاوة 94 مزدوجسيدي المختار27539Hخالد الجوهري

إقليم: قلعة اولد بومنيع المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجسيدي موسى09023Gخالد المرابطي

402/09/20إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 17 مزدوجسيدي بوبكر09076Pخالد بلخالفي

504/09/18إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 15 مزدوجلمزوضية02885Kخالد لقبيطة

102/09/20إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجتمزكدوين02999Jخالد ليسكي

702/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجلمزوضية02876Aخالد محاتي

316/09/92عمالة: مراكشمدرسة الزلقةإقليم: شيشاوةابن المقفع 146 أقدمية 16 سنةخدوج اغري 02508A)مزدوججليز )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: شيشاوةالموحدين

الجماعاتية لوداية

402/09/10عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجخديجة  نعيم 27264Jمزدوجالوداية

504/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: شيشاوةتكنكمت 14 مزدوجسيدي لعروسي10147Dخديجة أمزيل

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةالزاوية النحلية

عثمان المركزية

402/09/20عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجخديجة ابجاو 02552Yمزدوجالوداية

المدرسة الجماعاتية إقليم: شيشاوةوارمس

رحالة

706/09/17إقليم: شيشاوة 22 مزدوجرحالة27268Nخديجة الحمريتي

307/09/05إقليم: شيشاوةالنهضة 2إقليم: شيشاوةاهديل 81 إلتحاق بالزوجخديجة الدؤالي 25439A)مزدوجشيشاوة )البلدية

302/09/20إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجتاولوكلت03098Sخديجة الراحلي

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة الدارسةإقليم: شيشاوةسيدي المختار 164 أقدمية 16 سنةخديجة الرور 02492H)مزدوجالمنارة )المقاطعة

806/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةأحمد سالم 19 مزدوجلمزوضية02871Vخديجة الزيتي
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402/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: شيشاوةاماسين 17 مزدوجراس العين13745Pخديجة الشاديلي

202/09/09إقليم: شيشاوةابي السباعإقليم: شيشاوةدوار  احمر 70 مزدوجسيدي المختار25049Bخديجة العرشي

مدرسة مولي رشيد إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

-ذكور ـ

304/09/12عمالة: مراكش 51 إلتحاق بالزوجخديجة القرقوري 02679L مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

204/09/19إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةالرباط 14 مزدوجاولد مومنة02904Fخديجة الكزيلي

302/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأيت عل 17 مزدوجلمزوضية02876Aخديجة امغار

806/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 22 مزدوجامزوضة03159Hخديجة بالقاضي

102/09/20إقليم: شيشاوةأيت اسماعيلإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 مزدوجسيدي عبد المومن03091Jخديجة بصيصة

606/09/17إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةتزدرة 28 إلتحاق بالزوجخديجة ـركراك 02967Zمزدوجنفيفة

306/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: شيشاوةالرباط 38 مزدوجاغواطيم03729Cخديجة سايوت

504/09/19إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةأنزمر 14 مزدوجمجاط03131Cخديجة عياد

اولد سيدي عيسى إقليم: شيشاوةأدوز

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 17 سيدي عيسى بن 08880Bخديجة قرافلي

سليمان
مزدوج

607/09/04إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةلمينات 67 إلتحاق بالزوجخديجة لدهام 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: قلعة الزاوية المركزيةإقليم: شيشاوةلمحدجات

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجأولد الشرقي08969Yخديجة لعبيد

502/09/20إقليم: شيشاوةتسغيتإقليم: شيشاوةأمدلن 7 مزدوجافل يسن02993Cخديجة مازوز

502/09/20إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجالسعيدات02957Nخديجة محراش

مجموعة  مدارس سد إقليم: شيشاوةأكني المركزية

مولي يوسف

802/09/20إقليم: الحوز 7 مزدوجأيت عادل03389Hخديجة هشام

404/09/19عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: شيشاوةالرباط 14 إلتحاق بالزوجخميسة بوخريص 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة
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402/09/20إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: شيشاوةأمدلن 17 مزدوجلعمامرة13913Xخولة ليته

723/01/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةاجديدة 35 مزدوجلمزوضية02882Gدار الضمان ابراهيم

مجموعة مدارس باب إقليم: شيشاوةأسيف المال

الطلس المركزية

105/09/11عمالة: مراكش 65 مزدوجالويدان02818Mدنيا الشجري

102/09/20إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةامين آغز 7 مزدوجكماسة03119Pدنيا المهداوي

204/09/19إقليم: الحوزالمرجةإقليم: شيشاوةتكموت 24 مزدوجأولد امطاع03652Uدنيا مبروك

مجموعة مدارس حفصة إقليم: شيشاوةالزاوية

بنت عمر المركزية

105/09/11عمالة: مراكش 73 مزدوجأيت ايمور02612Nديار فردوس

502/09/20عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: شيشاوةايت لحسن 7 إلتحاق بالزوجرباب ابرار 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: قلعة بني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةامعرض

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجالدشرة09017Aرباب زكور

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: شيشاوةتكماط

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 7 سيدي عيسى بن 08883Eربيع اجعيط

سليمان
مزدوج

902/09/20إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 17 مزدوجانزالت لعظم09110Bربيعة الرحالي

104/09/19إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةإمللن 14 إلتحاق بالزوجربيعة بل 03152Aمزدوجادويران

102/09/20إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةأداسيل 7 مزدوجتمليلت03068Jرجاء الزاكي

402/09/20إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: شيشاوةأسايس 17 مزدوجعكرمة09143Mرجاء داكر

402/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجراس العين13734Cرجاء ممتاجي

502/09/20إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجالسعيدات02957Nرشيجة محراش

إقليم: قلعة اولد عمرو المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجأولد عامر08992Yرشيد  الحطابي

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة دار السلطانإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 163 أقدمية 16 سنةرشيد أجبون 02517Kمزدوجسعادة
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102/09/20إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجاولد مومنة02908Kرشيد الدياني

102/09/20إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةأنزمر 16 مزدوجاولد مومنة02918Wرشيد السراج

104/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأكدال 18 مزدوجالزاوية النحلية03154Cرشيد الطالب

402/09/20إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجكماسة03112Gرشيد المنديلي

104/09/19إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةأكني المركزية 11 مزدوجالسعيدات02957Nرشيد الهواري

1006/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 28 مزدوجأيت هادي02850Xرشيد اليزيدي

106/09/17إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالسعيدات 32 مزدوجأيت هادي02847Uرشيدة الهروسي

1002/09/20إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةأداسيل 7 مزدوجرحالة03048Mرشيدة امكرود

323/01/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 35 مزدوجصخور الرحامنة09253Gرضاء موطيع

304/09/19إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: شيشاوةإغرمان 18 إلتحاق بالزوجةرضوان أجديد 02868Sمزدوجلمزوضية

402/09/20إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجسيدي عبد المومن03087Eرضوان الزاهي

مجموعة مدارس حفصة إقليم: شيشاوةلمرمضة

بنت عمر المركزية

206/09/01عمالة: مراكش 91 مزدوجأيت ايمور02612Nرضوان المطرق

102/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي علي الكرلتيإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10083Jرضوان كصاعي

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا

 السراغنة
602/09/20 7 مزدوجالشعراء08800Pرضوان لشهب

306/09/17إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالنزالة 32 مزدوجأيت هادي02847Uرضوان م

306/09/17إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةأكني المركزية 28 مزدوجواد البور02979Mرقية كرشمان

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: شيشاوةتسغيت 38 مزدوجالكنتور13799Yرقية كضاني
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مجموعة مدارس أكفاي إقليم: شيشاوةالمل

المركزية

104/09/02عمالة: مراكش 30 إلتحاق بالزوجزارا لبنة 02603Dمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس ابن إقليم: شيشاوةتلمنزو

الونان المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 101 أقدمية 12 سنةزارا ليلى 02620Xمزدوجأيت ايمور

1004/09/19إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 9 مزدوجلمزوضية02881Fزكرياء التريسية

202/09/20إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةالوجدان 17 مزدوجلمزوضية02871Vزكرياء بلماحي

802/09/20إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةأداسيل 7 مزدوجامزوضة03168Tزكرياء فكروش

104/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةلغساسلة 15 مزدوجالزاوية النحلية03154Cزكية معتصر

مجموعة مدارس الحاج إقليم: شيشاوةتماروت

ادريس المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 31 مزدوجأولد دليم02802Vزهراء البازيني

إقليم: قلعة الزمامرة المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجالواد لخضر08857Bزهرة البلغيتي

116/09/99إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةالنهضة 130 أقدمية 16 سنةزهرة ايت عطار 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

704/09/19إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةتنلفت 14 مزدوجاولد مومنة02904Fزهرة بوزيدي

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: شيشاوةامعرض

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجواركي08825Sزهور وافيق

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا

الصفصافة المركزية

401/01/17عمالة: مراكش 45 مزدوجأيت ايمور02615Sزهير الخديم

402/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأكني المركزية 7 مزدوجلمزوضية02876Aزهير حنين

302/09/20عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 9 إلتحاق بالزوجزهيرة أيت الراوي 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

704/09/19إقليم: الحوزاسنيإقليم: شيشاوةأيت بخاير 24 مزدوجأسني03496Zزهيرة المطاعي

102/09/20إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةامين آغز 7 مزدوجكماسة03119Pزينب الزيات

مجموعة مدارس أيت إقليم: شيشاوةكماسة

الشيخ المركزية

123/01/17عمالة: مراكش 32 إلتحاق بالزوجزينب العناية 02592Sمزدوجاكفاي

821



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 
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إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: شيشاوةبوابوض

 السراغنة
204/09/19 24 مزدوجالشعراء08794Hزينب شامخ

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: شيشاوةتاويلولت

المركزية

802/09/15عمالة: مراكش 34 إلتحاق بالزوجسارة بنان 02603Dمزدوجاكفاي

إقليم: قلعة اولد يعقوب المركزيةإقليم: شيشاوةلمينات

 السراغنة
102/09/15 33 إلتحاق بالزوجسارة بندوباج 09047Hمزدوجأولد يعقوب

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةبلحول

السويكية المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 21 مزدوجأولد دليم02794Lسارة تاقي

106/09/17إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: شيشاوةالرباط 38 مزدوجسيدي عبد  ا09191Pسارة حقي

902/09/20إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجمجاط03131Cسارة خلوق

502/09/20عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: شيشاوةأكني المركزية 7 إلتحاق بالزوجسارة هبال 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

204/09/19إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةالخرشي 11 مزدوجمجاط03124Vسامية لمعادر

102/09/20إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةأفتاس 7 مزدوجاولد مومنة02918Wسحيتي عزيزة

404/09/14إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةبلحول 11 مزدوجكماسة03110Eسعاد الطالبي

104/09/19إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 11 مزدوجكماسة03107Bسعد بوعدي

104/09/19إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةتارسلت 11 مزدوجتاولوكلت03098Sسعيد أحنيض

406/09/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: شيشاوةأكني المركزية 28 مزدوجالتوامة03457Gسعيد أولبام

102/09/20إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةأمكضران 7 مزدوجاشمرارن03077Uسعيد احيا

102/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجلمزوضية02876Aسعيد اعفيسة

102/09/20إقليم: شيشاوةأكدالإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجالزاوية النحلية03156Eسعيد اكصماد

802/09/20إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجزرقطن26176Bسعيد النصار
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304/09/18إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: شيشاوةبوحميسة 18 مزدوجرأس عين الرحامنة09172Uسعيد لزدهاري

204/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 21 مزدوجالزاوية النحلية03154Cسعيدة أيت وبل

304/09/19إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةأيت موسى 14 مزدوجاشمرارن03076Tسعيدة اغوس

1004/09/19إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةأيت هادي المركزية 11 إلتحاق بالزوجسعيدة بن زيوان 02858F سيدي بوزيد

الركراكي
مزدوج

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: شيشاوةالنهضة 2 110 إلتحاق بالزوجسعيدة وجاني 26726Zمزدوجحربيل

204/09/19إقليم: الحوزالسرايريإقليم: شيشاوةايت عبد ا 11 إلتحاق بالزوجةسفيان اعليوي 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

201/01/10إقليم: الحوزالسرايريإقليم: شيشاوةلمرمضة 77 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uسفيان الخطابي

204/09/18إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةأيت موسى 18 مزدوجسيدي غانم03013Zسفيان الشاين

204/09/19عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: شيشاوةتاسا 14 إلتحاق بالزوجةسفيان اوالحاج 27230Xمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةايت عبد ا

دليم المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 21 مزدوجأولد دليم02776Sسفيان ايت الحاج كمال

إقليم: قلعة اولد شعيب المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجالواد لخضر08861Fسفيان لوريكي

302/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجراس العين13741Kسفيان مبتدي

702/09/20إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةايت لحسن 7 إلتحاق بالزوجسكينة اليوبي 02979Mمزدوجواد البور

102/09/20إقليم: شيشاوةأكني المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجتاولوكلت03104Yسكينة الساخي

إقليم: قلعة مدرسة تمللت المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان

 السراغنة
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجسكينة الشرفي 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: شيشاوةتكنكمت

رحالة

502/09/20إقليم: شيشاوة 7 مزدوجرحالة27268Nسكينة الغزلني

704/09/19إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةأكني المركزية 24 مزدوجلمزوضية02871Vسكينة المناضل
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مجموعة مدارس الشعبة إقليم: شيشاوةبويزغران

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 38 مزدوجأولد دليم02806Zسكينة ايت الطالب

104/09/19إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةروهالة 11 مزدوجاشمرارن03077Uسكينة حركوس

906/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةايت عبد ا 22 مزدوجلمزوضية02882Gسليمان وركات

904/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 31 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mسليمة نبيل

904/09/19إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةالترميدي 11 مزدوجاسيف المال03181Gسمبرة ابارو

102/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجلمزوضية02876Aسمير اعميمي

302/09/20إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأداسيل 7 مزدوجكماسة03108Cسمير العوفي

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: شيشاوةكوزمت

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجزمران08889Lسميرة الطوكي

602/09/20إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةأكني المركزية 7 مزدوجاولد مومنة02904Fسميرة حفيظي

402/09/20إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 17 مزدوجلبخاتي13647Hسميرة فويرينة

102/09/20إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةأنزمر 7 مزدوجامزوضة03172Xسميرة مرميش

إقليم: قلعة عقبة بن نافع المركزيةإقليم: شيشاوةتجكالت

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجالعامرية09006Nسناء الجبري

إقليم: قلعة سوق السبت المركزيةإقليم: شيشاوةالتويجرات

 السراغنة
606/09/17 32 مزدوجأولد الكرن09052Nسناء الدومي

523/01/17عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزية 32 إلتحاق بالزوجسناء الرايس 27230Xمزدوجتسلطانت

202/09/20إقليم: شيشاوةأيت علإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجافل يسن02995Eسناء باسلم

504/09/19إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: شيشاوةايت عمر 14 إلتحاق بالزوجسناء سباع 13582M جماعة سحيم

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس الباشا إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

المركزية

207/09/04عمالة: مراكش 115 إلتحاق بالزوجةشخاوي عبد الفتاح 02576Zمزدوجسعادة
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204/09/18إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: شيشاوةبوحميسة 31 مزدوجاغمات03379Xشفية طوافي

402/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةأيت بخاير 17 مزدوجلمصابح13667Eشيماء الغلمي

102/09/20إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجتمليلت03068Jصالح زربان

806/09/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةتولوكولت 28 مزدوجأهديل02895Wصالحي شيماء

إقليم: قلعة بني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةانمرن المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجصباح التائب 09017Aمزدوجالدشرة

307/09/04عمالة: مراكشمدرسة ابن خلدونإقليم: شيشاوةادويران 137 أقدمية 16 سنةصباح اللوتيا 02713Y سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةتسغيت

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجصفاء أمين 02788Eمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةكوزمت

المركزية

1102/09/20عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجةصلح الدين البيدق 02788Eمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس بن إقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا

علل المركزية

305/09/03عمالة: مراكش 131 أقدمية 16 سنةصلح الدين الحريري 02574Xمزدوجسعادة

107/09/05عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: شيشاوةبوحميسة 123 إلتحاق بالزوجصوفية ايت الصديق 27230Xمزدوجتسلطانت

مدرسة سيدي يوسف بن إقليم: شيشاوةايت لحسن

علي

604/09/19عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجضياء العلوي نجيب 02721G سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

202/09/20إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجاولد مومنة02904Fطارق الحلوي

214/09/01إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةالثير 137 أقدمية 16 سنةطارق بن ضريس 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

213/02/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 42 مزدوجأهديل02895Wطلل بن الزبيرية

302/09/20إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةايت عمر 7 مزدوجكماسة03112Gعائشة ادربال

502/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zعائشة الكيال

304/09/19إقليم: الحوزاغرمانإقليم: شيشاوةأدوز 24 مزدوجستي فاطمة03679Yعائشة بنحادة
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مجموعة مدارس دار إقليم: شيشاوةتماروت

باقة المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 38 مزدوجأولد حسون02822Sعائشة جمالي

107/09/05إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: شيشاوةبوحميسة 109 إلتحاق بالزوجةعادل أوزال 03773Aمزدوجتمصلوحت

307/09/04إقليم: شيشاوةالنهضة 2إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية 72 إلتحاق بالزوجةعادل حادق 25439A)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس السيفر إقليم: شيشاوةلبراج

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 23 إلتحاق بالزوجةعبد  الرحمان بودياني 02755Uمزدوجحربيل

202/09/20إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجسيدي غانم03016Cعبد الله الخيلي

106/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 32 مزدوجسيدي المختار02919Xعبد الله الدحماني

102/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجامزوضة03173Yعبد الله الشدادي

102/09/20إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجمجاط03124Vعبد الله هلل

302/09/20إقليم: الحوزانامرإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجستي فاطمة03701Xعبد الجليل ارميشي

706/09/17إقليم: الحوزاكجكالإقليم: شيشاوةبن الدكالي 19 مزدوجتمكرت03447Wعبد الجليل ايت ابريك

104/09/19إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 21 مزدوجسيدي المختار02919Xعبد الحق ببوجة

1004/09/18إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةبوعنكة 25 مزدوجلمزوضية02877Bعبد الحق عدعود

502/09/20إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجسكورة الحدرة09204Dعبد الحكيم الحجبي

402/09/20إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجتيغدوين03283Tعبد الحكيم الرامي

102/09/20إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجسيدي عبد المومن03087Eعبد الرحمان حيدو

إقليم: قلعة ابسيبيسة المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجسيدي الحطاب09027Lعبد الرحمان مجيدي

102/09/20إقليم: شيشاوةأكني المركزيةإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجتاولوكلت03104Yعبد الرحيم ارامي
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102/09/20إقليم: شيشاوةالرباطإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجاشمرارن03081Yعبد الرحيم ايت العود

104/09/18إقليم: شيشاوةثلث اشمرارنإقليم: شيشاوةأمكضران 20 مزدوجاشمرارن03079Wعبد الرحيم بالحوس

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: شيشاوةتمزكدوين

باها
601/01/10 97 مزدوجواد الصفا25903Eعبد الرحيم عدي

904/09/19إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: شيشاوةلمعيصرة 11 مزدوجأولد املول09137Fعبد الرزاق القبيط

مجموعة مدارس واد إقليم: شيشاوةلمزوضية

الحجر المركزية

406/09/00عمالة: مراكش 88 مزدوجأولد حسون02819Nعبد الرزيق القطناوي

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجراس العين13745Pعبد الصمد الرشيق

704/09/18إقليم: الحوزاسنيإقليم: شيشاوةأيت بخاير 28 مزدوجأسني03496Zعبد الصمد الشافعي

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: شيشاوةالموحدين 147 أقدمية 16 سنةعبد الصمد بركات 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة اولد كايد المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08908Gعبد الصمد بوتجيجت

المدرسة البتدائية إقليم: شيشاوةسيدي اعمارة

الجماعاتية لوداية

606/09/17عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجةعبد العاطي  شقراوي 27264Jمزدوجالوداية

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: شيشاوةبونباين 7 إلتحاق بالزوجةعبد العالي ازلماض 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

102/09/20إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجاولد مومنة02908Kعبد العزيز التائب

116/09/94إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: شيشاوةاولد عزوز 193 أقدمية 16 سنةعبد العزيز الدروي 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/17إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةالخرشي 22 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز عدعود 03182Hمزدوجاسيف المال

704/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: شيشاوةتماروت 11 مزدوجمولي ابراهيم03757Hعبد الغفور موراق

202/09/20إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجاولد مومنة02905Gعبد الغني بن زيوان

302/09/20إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجسيدي ام دليل02934Nعبد الغني لمريس
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مدرسة مولي رشيد إقليم: شيشاوةالمل

إناث

206/09/17عمالة: مراكش 24 إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح ابو الدهاب 02678K مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: شيشاوةاماسينإقليم: شيشاوةامعرض 7 إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح الحفيان 03025Mمزدوجسيدي غانم

402/09/20إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: شيشاوةكوزمت 17 مزدوجالجبيلت09096Lعبد الفتاح المرخاتي

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08904Cعبد الفتاح ايت الغضبان

504/09/18إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 31 مزدوجلمزوضية02866Pعبد الفتاح قزيبر

306/09/17إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 19 مزدوجكماسة03116Lعبد الفتاح كرنامي

102/09/20إقليم: شيشاوةتنلفتإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجبوعبوط03062Cعبد الكامل الزاهري

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة المتنبي 1إقليم: شيشاوةالرحيلت 132 إلتحاق بالزوجةعبد الكبير البيض 02497N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

104/09/19إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتاويلولت 11 مزدوجالزاوية النحلية03154Cعبد الكريم ابيه

102/09/20إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةايت عمر 17 مزدوجتاولوكلت03100Uعبد الكريم الخياض

202/09/20إقليم: الحوزدناسةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجامغراس03587Yعبد الكريم جوخران

ايت العالي بن احمد إقليم: شيشاوةتماروت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجةعبد الكريم فقير 18966Pمزدوجأولد عامر

302/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةبونباين 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zعبد الكريم لوكزار

102/09/20إقليم: شيشاوةأيت اسماعيلإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجسيدي عبد المومن03091Jعبد اللطيف احمو

102/09/20إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجسيدي عبد المومن03092Kعبد اللطيف اسكيتير

304/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 11 مزدوجستي فاطمة03692Mعبد اللطيف الحمداوي

302/09/16إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 21 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف ايت العلم 02895Wمزدوجأهديل
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104/09/19إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةونشكرير 14 مزدوجسيدي غانم03013Zعبد اللطيف ايت المخطار

304/09/18إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةبوعنكة 15 مزدوجامزوضة03174Zعبد ا أهل العبيد

502/09/20إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجتاولوكلت03098Sعبد ا الجبلي

116/09/94إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةتكديرت المركزية 157 أقدمية 16 سنةعبد ا الزمراني 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

606/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: شيشاوةتنامرت 38 سيدي بوعثمان 08773Kعبد ا ايت السبع

)البلدية(
مزدوج

104/09/19إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةبوامسا 11 مزدوجسيدي عبد المومن03087Eعبد ا بعدي

902/09/20إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 7 مزدوجامزوضة03172Xعبد المجيد خي

مركزية اولد ناصر - إقليم: شيشاوةتونغاست

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08923Yعبد المطلب الحجام

313/02/17إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: شيشاوةالحمري 45 مزدوجأيت فاسكا03259Sعبد الهادي العلوي

لحمادنة السفلى إقليم: شيشاوةتنامرت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجالصهريج08837Eعبد الواحد الفاضلي

502/09/20إقليم: شيشاوةالدميساتإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجاولد مومنة02909Lعبد الواحد الناصري

602/09/20إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجالسعيدات02953Jعبدالوافي الرقشي

104/09/19إقليم: الحوزاجيكنإقليم: شيشاوةتكماط 24 مزدوجاغواطيم03749Zعبدد الحكيم بنلوكيل

مجموعة مدارس السيفر إقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا

المركزية

702/09/20عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجعبير كربوش 02755Uمزدوجحربيل

504/09/19إقليم: الحوزازميمإقليم: شيشاوةأفتاس 11 مزدوجتمكرت03442Rعثمان بوزلم

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةتنسماخت

التوامة

202/09/20إقليم: الحوز 17 مزدوجالتوامة03451Aعرفة وزكي

104/09/19إقليم: شيشاوةالرباطإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 إلتحاق بالزوجةعز الدين لعكيدي 03081Yمزدوجاشمرارن
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202/09/20إقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزيةإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجأيت الطالب09327Mعزالدين مطلب

202/09/20إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجسيدي عبد المومن03087Eعزيز أيت تلت

102/09/20إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجتاولوكلت03100Uعزيز اخملو

104/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 15 مزدوجالزاوية النحلية03154Cعزيز النجاح

302/09/20إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجأيت حمو09305Nعصام البوزاري

214/09/01عمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد اإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 163 أقدمية 16 سنةعصام الجديد 02714Z سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

304/09/18إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةلمرمضة 15 مزدوجكماسة03112Gعصام بولحية

702/09/20إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةإغرمان 17 مزدوجمجاط03125Wعفراء المكرود

202/09/20إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةأفتاس 16 مزدوجسيدي غانم03013Zعليو سعيدة

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: شيشاوةأيت اسماعيل

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 7 سيدي عيسى بن 08883Eعماد الطويل

سليمان
مزدوج

702/09/20إقليم: شيشاوةبونباينإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجعين تزيتونت19040Vعماد متفق

106/09/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 19 مزدوجكماسة03107Bعمر التعقيلي

المدرسة الجماعاتية إقليم: شيشاوةايت حدو يوسف

انكال

702/09/20إقليم: الحوز 7 مزدوجانوكال26914Dعمر الدراوي

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: شيشاوةتنامرت

 السراغنة
302/09/20 7 مزدوجالشعراء08800Pعمر النباكي

104/09/19إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةبوامسا 14 مزدوجتاولوكلت03098Sعمر جوبي

مجموعة مدارس ايت إقليم: شيشاوةلمحدجات

بل وسعيد المركزية

402/09/20عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجعواطف المازيني 02751Pمزدوجحربيل

ايت عمارة الواد إقليم: شيشاوةالرباط

المركزية

304/09/19إقليم: الحوز 24 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bعواطف ايت حدو
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202/09/20إقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزيةإقليم: شيشاوةالوجدان 7 مزدوجأيت الطالب09327Mعيسى الحريري

1004/09/19إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةلمرمضة 11 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hغريب نور الدين

107/09/04عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 127 أقدمية 16 سنةغزالة كريمة 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

104/09/18إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةالحمري 21 إلتحاق بالزوجغزالة كوثر 03121Sمزدوجمجاط

606/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةبويزغران 28 مزدوجأيت هادي02850Xغزلن الحروكي

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة م البقالإقليم: شيشاوةاحمد بوكماخ 197 أقدمية 16 سنةغزلن الزكروض 02491G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

104/09/19إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةدوار  احمر 21 مزدوجكماسة03116Lغزلن السنهاجي

102/09/20إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةأسايس 7 مزدوجمجاط03133Eغزلن الكارح

604/09/19إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةبوابوض 14 مزدوجالسعيدات02945Aغزلن اللحية

602/09/20إقليم: شيشاوةتكموتإقليم: شيشاوةتزكي 6 مزدوجبوعبوط03057Xغزلن المودن

304/09/19إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةأداسيل 14 مزدوجلمزوضية02885Kغزلن الميخ

1004/09/18إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: شيشاوةالحكات 31 مزدوجلمراسلة13610Tغزلن الوالد

604/09/19إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: شيشاوةأنزمر 24 مزدوجالغيات13974Nغزلن الوردي

904/09/19إقليم: الحوزمدرسة الشويطرإقليم: شيشاوةأسايس 15 إلتحاق بالزوجغفران الحيان 26640Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

502/09/20إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةاماسين 17 مزدوجسيدي المختار02926Eغيثة الزرايدي

302/09/20إقليم: الحوزمركزية تيزيإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجالتوامة03460Kفؤاد البطاش

إقليم: قلعة اولد كايد المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08908Gفؤاد الرامي
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1002/09/20إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: شيشاوةأدوز 7 إلتحاق بالزوجفائزة ابوزيد 13929Pمزدوجنكا

204/09/19إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: شيشاوةأفتاس 24 مزدوجوزكيطة03665Hفاطمة أبجو

604/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: شيشاوةالحمري 31 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mفاطمة أسعيد

804/09/19إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةأداسيل 24 مزدوجمجاط03121Sفاطمة أكلف

204/09/19إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةأندورار 11 مزدوجسيدي عبد المومن03086Dفاطمة أيت الحاج

504/09/19إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف المال 11 مزدوجالزاوية النحلية03154Cفاطمة ابنكو

إقليم: قلعة اولد شعيب المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجالواد لخضر08861Fفاطمة الحمري

502/09/20إقليم: الحوزمركزية تيزغتإقليم: شيشاوةكوزمت 7 مزدوجتزارت03428Aفاطمة الخضير

506/09/17إقليم: شيشاوةسيدي بوزيدإقليم: شيشاوةلغساسلة 30 إلتحاق بالزوجفاطمة الخلصي 02853A سيدي بوزيد

الركراكي
مزدوج

202/09/20إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 مزدوجامزوضة03172Xفاطمة الزهراء  ايت بحجوب

402/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zفاطمة الزهراء اتمني

104/09/19إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: شيشاوةأفتاس 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اكيض 13838Rمزدوجأيير

102/09/20إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةامعرض 7 مزدوجتمزكدوين03002Mفاطمة الزهراء الدياني

204/09/18عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةالحكات 17 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الروحي 02505Xمزدوجسيدي الزوين

اولد سيدي عيسى إقليم: شيشاوةانزيك

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 17 سيدي عيسى بن 08880Bفاطمة الزهراء المنوني

سليمان
مزدوج

102/09/20إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةأسايس 7 مزدوجمجاط03133Eفاطمة الزهراء امهيضرة

104/09/19عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: شيشاوةأكني المركزية 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بلجافي 02731T سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج
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ايت عمارة الواد إقليم: شيشاوةتارسلت

المركزية

504/09/19إقليم: الحوز 24 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bفاطمة الزهراء بلعوني

605/09/11إقليم: شيشاوةبلمقدمإقليم: شيشاوةاولد ادريس 65 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بندوباج 03210N)مزدوجشيشاوة )البلدية

204/09/19إقليم: الحوزمركزية تمكرتإقليم: شيشاوةأسايس 14 مزدوجتمكرت03440Nفاطمة الزهراء بنعبدا

مجموعة مدارس باب إقليم: شيشاوةلمحدجات

الطلس المركزية

1002/09/20عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عبو 02818Mمزدوجالويدان

المدرسة البتدائية طارق إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزية

بن زياد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
107/09/05 57 سيدي البرنوصي 01695Sفاطمة الزهراء عمار

)المقاطعة(
مزدوج

604/09/18إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: شيشاوةتارسلت 28 مزدوجالجعيدات09162Hفاطمة الزهراء قيدي

204/09/19إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر 24 مزدوجرأس عين الرحامنة09171Tفاطمة الزهراء وهبون

202/09/20إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة ارحمين 02858F سيدي بوزيد

الركراكي
مزدوج

202/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةبوامسا 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zفاطمة الطيب

104/09/19إقليم: شيشاوةاولد ادريسإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 21 مزدوجسيدي المختار02930Jفاطمة الغازي

104/09/19إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 11 إلتحاق بالزوجفاطمة الكبضاوي 02963Vمزدوجنفيفة

302/09/20إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةامعرض 7 مزدوجتمليلت03068Jفاطمة المانتي

302/09/20إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 مزدوجتمليلت03068Jفاطمة المشاري

306/09/17إقليم: الحوزالناقوشإقليم: شيشاوةبونباين 38 مزدوجسيدي عبد ا غيات03341Fفاطمة الوالدي

404/09/18عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 21 إلتحاق بالزوجفاطمة امبلج 26726Zمزدوجحربيل

104/09/18إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةتزدرة 21 مزدوجواد البور02979Mفاطمة اوبهى

204/09/18إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةتاورة 21 مزدوجمجاط03121Sفاطمة ايت سوس
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302/09/20إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: شيشاوةبوامسا 8 إلتحاق بالزوجفاطمة ايت منصور 03734Hمزدوجاغواطيم

202/09/16عمالة: مراكشمدرسة احمد النورإقليم: شيشاوةالموحدين 22 إلتحاق بالزوجفاطمة شياج 02668Z مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

304/09/19إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 مزدوجواد البور02976Jفاطمة عقريم

504/09/18إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةتولوكولت 21 مزدوجأهديل02897Yفاطنة الفاطمي

302/09/20إقليم: الحوزواوسفتإقليم: شيشاوةأمدلن 17 مزدوجأسني03506Kفتيحة القنوفي

404/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةاماسين 15 مزدوجالزاوية النحلية03154Cفتيحة ايت وعزى

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

ادريس

406/09/17إقليم: الحوز 29 إلتحاق بالزوجفتيحة سهين 03239Vمزدوجأوريكة

402/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجلمزوضية02876Aفدوى لبردي

206/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةأكدال 28 مزدوجأهديل02888Nفرطة سارة

302/09/20إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 7 مزدوجمجاط03124Vفريدة تزكي

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة الخلصإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 165 أقدمية 16 سنةفوزية بنباري 26372Pمزدوجسعادة

304/09/18إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةلحسينات 21 مزدوجكماسة03107Bفيروز بلغزواني

606/09/17إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةالنزالة 32 مزدوجلمزوضية02866Pفيصل حادق

404/09/18إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةتبت 15 مزدوجواد البور02976Jقابيل جمودي

104/09/19إقليم: شيشاوةأسايسإقليم: شيشاوةأكني أحندير 14 مزدوجاداسيل03204Gقزيبرة عبد الله

104/09/19إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةإغرمان 14 مزدوجكماسة03108Cكريمة امزوضي

1102/09/20إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: شيشاوةتكنكمت 17 مزدوجلعمامرة13915Zكريمة ساحلي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

الزاوية المحمودية إقليم: شيشاوةترخات

المركزية

202/09/20إقليم: الرحامنة 17 مزدوجانزالت لعظم09117Jكريمة قلي

604/09/18إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: شيشاوةتولوكولت 31 مزدوجبوروس09061Yكلثومة الكتاني

206/09/17إقليم: شيشاوةامين العينإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 22 مزدوجواد البور02970Cكمال العنبري

606/09/17إقليم: شيشاوةادويرانإقليم: شيشاوةالنبوغ 23 إلتحاق بالزوجةكمال بوندي 03140Mمزدوجادويران

مجموعة مدارس احمد إقليم: شيشاوةلكوايات

بلهاشمي المركزية

804/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجالمنابهة02762Bكوثر الحيان

المدرسة الجماعاتية إقليم: شيشاوةتكنكمت

رحالة

802/09/20إقليم: شيشاوة 7 مزدوجرحالة27268Nكوثر المتوكل

302/09/20إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: شيشاوةأمدلن 17 مزدوجلعمامرة13911Vكوثر لعديري

604/09/19إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتولوكولت 11 مزدوجسيدي ام دليل02934Nلبنى الزاهي

102/09/20إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 8 إلتحاق بالزوجلبنى الصنهاجي 03116Lمزدوجكماسة

802/09/20إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 7 مزدوجاشمرارن03077Uلحبيب جايت

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةأحمد سالم

السويكية المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 22 مزدوجأولد دليم02794Lلحسن الدير

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: شيشاوةايت لحسن

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08904Cلحسن بوالنشان

102/09/20إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 7 مزدوجتلت نيعقوب03538Vلحسن جابر

102/09/20إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةايت لحسن 7 مزدوجسيدي عبد المومن03092Kلحسن محمود

102/09/20إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجسيدي ام دليل02934Nلحميدي عبد الحافظ

إقليم: قلعة لعميرات المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران08897Vلطفي أيوب

402/09/20إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: شيشاوةأكني المركزية 7 إلتحاق بالزوجلطيفة  توامة 13820Wمزدوجمول البركي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس النخيل إقليم: شيشاوةامعرض

المركزية

602/09/20عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجلطيفة أغوس 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

202/09/20إقليم: شيشاوةالدميساتإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجاولد مومنة02909Lلطيفة العسال

904/09/18إقليم: الحوزالخروعإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 31 مزدوجاغواطيم03744Uلطيفة المجاهد

502/09/15عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: شيشاوةادويران 36 إلتحاق بالزوجلطيفة اهمو 24232Nمزدوجحربيل

1102/09/20إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: شيشاوةتنامرت 17 مزدوجلعمامرة13911Vلطيفة بحسي

105/09/11إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 55 إلتحاق بالزوجلطيفة خلود 03705Bمزدوجأوريكة

306/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةبوحميسة 28 مزدوجلمزوضية02882Gلعرش لطيفة

402/09/20إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةايت  محند 7 مزدوجاولد مومنة02918Wلعظم رباب

302/09/20إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةأفتاس 7 مزدوجاولد مومنة02904Fلمحتحت كريمة

406/09/17إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةبوعنكة 38 مزدوجلمزوضية02866Pلمسيح م

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجزمران08889Lلمعيليف عبد العزيز

204/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 24 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nلمياء الجلدي

1004/09/19إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: شيشاوةإحرضانن 24 مزدوجاغمات03379Xلمياء كيرون

204/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةبوزوكة 11 مزدوجامزوضة03159Hلوبنة أشيخ

116/09/91إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةالنهضة 140 أقدمية 16 سنةليلة العابد 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

702/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: شيشاوةأيت بخاير 17 مزدوججنان بويه13711Cليلى ادليليع

404/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: شيشاوةبوابوض 24 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nليلى الدكالي
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةتماروت 7 إلتحاق بالزوجليلى بشار 02850Xمزدوجأيت هادي

902/09/20إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 7 مزدوجكماسة03119Pليلى جارون

1004/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 28 مزدوجتزارت03420Sليلى حمزاوي

404/09/19إقليم: الحوزالمرجةإقليم: شيشاوةبوامسا 14 مزدوجأولد امطاع03652Uليلى مهداوي

119/09/02إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةاميزن 157 أقدمية 16 سنةماجدة المهروج 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

404/09/19إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةأمدلن 14 مزدوجالسعيدات02947Cماجدة عبال

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةأكني أحندير

علوش المركزية

202/09/20عمالة: مراكش 13 إلتحاق بالزوجمارية الفائزي 02536Fمزدوجالوداية

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08904Cماهر امين

304/09/19إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 11 مزدوجتمليلت03068Jمبارك أرباع

102/09/20إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجتمزكدوين03001Lمباركة عقدات

مجموعة مدارس رجال إقليم: شيشاوةالمل

احمر المركزية

905/09/11عمالة: مراكش 44 إلتحاق بالزوجةمحسن شكير 02602Cمزدوجاكفاي

406/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: شيشاوةلبراج 32 مزدوجاغواطيم03744Uمحسن هنداني

504/09/18إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 15 مزدوجكماسة03116Lم أمين رقيبي

104/09/18إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةأيت واعراب 18 مزدوجتمزكدوين02999Jم أوجعاء

104/09/19إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 9 مزدوجلمزوضية02881Fم أوراجي

302/09/20إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةاماسين 7 مزدوجتاولوكلت03098Sم أيت الحاد

302/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zم اجاعة
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: الحوزامسكرإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجأسني03501Eم احريس

202/09/20إقليم: شيشاوةالدميساتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجاولد مومنة02909Lم احعيبة

402/09/20إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةامين آغز 7 مزدوجكماسة03119Pم ادحيمي

304/09/19إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةتماروت 21 مزدوجادويران03152Aم ازيكو

402/09/20إقليم: شيشاوةإمللنإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجتمزكدوين03008Uم اسعيدو

502/09/20إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 7 مزدوجالسعيدات02953Jم اغريش

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةتاورة 32 مزدوجادويران03142Pم افراح

104/09/19إقليم: شيشاوةبوابوضإقليم: شيشاوةونشكرير 24 مزدوجبوعبوط03055Vم افند

102/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجلمزوضية02876Aم الجيل

104/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: شيشاوةالخرشي 11 مزدوجأسني03501Eم الحرشي

106/09/17إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 22 مزدوجلمزوضية02877Bم الحيمر

402/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zم السباعي

204/09/19إقليم: الحوزطلزينإقليم: شيشاوةوارمس 11 مزدوجتيغدوين03279Nم العمراني

104/09/18إقليم: شيشاوةثلث اشمرارنإقليم: شيشاوةايت خطاب 15 مزدوجاشمرارن03079Wم العور

104/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: شيشاوةاهل لحريمة 11 مزدوجأسني03501Eم المودن

502/09/20إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجسيدي غانم03016Cم الناصري

202/09/20إقليم: شيشاوةأكني المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجتاولوكلت03104Yم الهمزي

838



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 
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604/09/19إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةتارسلت 14 مزدوجسيدي غانم03013Zم الوزاني

804/09/19إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 11 مزدوجاسيف المال03182Hم انزور

116/09/97إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةسيدي بوزيد 163 أقدمية 16 سنةم ايت الباجي 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

106/09/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةانزيك 28 مزدوجامزوضة03165Pم ايت جلل

116/09/93إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةالسعديين 147 أقدمية 16 سنةم ايت كوراش 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

102/09/20إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجتمليلت03068Jم باهي

402/09/20إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 7 مزدوجتمزكدوين03002Mم باي

202/09/20إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجتمليلت03068Jم برعيش

104/09/19إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةبوامسا 11 مزدوجسيدي عبد المومن03087Eم بعدي

206/09/17إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 28 مزدوجأيت هادي02847Uم بواكيس

204/09/18إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةبوحميسة 28 مزدوجسيدي المختار02919Xم بوحدة

806/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةأيت واعراب 22 مزدوجلمزوضية02882Gم بورومانة

104/09/19إقليم: شيشاوةتماروتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 مزدوجارحالن02982Rم بوستة

304/09/19إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةلمعيصرة 11 مزدوجمجاط03130Bم حبيب الدين

802/09/20إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجامزوضة03169Uم رحو

202/09/20إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجأولد املول09137Fم رشدي

106/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةبوامسا 19 إلتحاق بالزوجةم طالوعي 03146Uمزدوجادويران
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104/09/19إقليم: شيشاوةتخربينإقليم: شيشاوةالدميسات 11 مزدوجرحالة03046Kم لعتيك

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: شيشاوةتنامرت

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة 

 السراغنة
302/09/20 7 سيدي عيسى بن 08883Eم لغفيري

سليمان
مزدوج

206/09/17إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةبونباين 38 مزدوجلمزوضية02866Pم لمين

304/09/19إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 مزدوجسيدي غانم03016Cم مبارك

404/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 11 مزدوجمولي ابراهيم03757Hم ملهبي

202/09/20إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجمجاط03125Wم والداهي

102/09/20إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 17 مزدوجسيدي غانم03013Zم ورحو

202/09/20إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 مزدوجمجاط03132Dمديحة ايت يحيا

104/09/19إقليم: شيشاوةأداسيلإقليم: شيشاوةلمعيصرة 11 مزدوجاداسيل03192Uمراد أشين

402/09/20إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 17 مزدوجلمزوضية02885Kمروان المسناوي

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: شيشاوةبوابوض

 السراغنة
204/09/19 24 مزدوجالشعراء08794Hمروان بوكل

مجموعة مدارس أيت إقليم: شيشاوةتلمنزو

إيمور المركزية

807/09/05عمالة: مراكش 113 مزدوجأيت ايمور02610Lمروة نجيب

816/09/96عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1إقليم: شيشاوةإمام الدين 110 أقدمية 16 سنةمرية الغنبوري 02500S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

304/09/19إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةالرباط 24 مزدوجسيدي المختار02926Eمريم الحيل

إقليم: قلعة اولد الشرقي المركزيةإقليم: شيشاوةأمدلن

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجأولد الشرقي08968Xمريم الري

202/09/14إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية 31 إلتحاق بالزوجمريم السامي 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجمريم العزيم 02558Eمزدوجتسلطانت
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مركزية اولد ناصر - إقليم: شيشاوةانزيك

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 17 مزدوجزمران الشرقية08923Yمريم الكرومي

604/09/19إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: شيشاوةأفتاس 24 مزدوجالغيات13968Gمريم الكوير

702/09/20إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: شيشاوةلمحدجات 7 إلتحاق بالزوجمريم الهامل 18548Kمزدوجلمراسلة

404/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةايت عمر 14 مزدوجامزوضة03159Hمريم ايت بن علي

1002/09/15عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: شيشاوةالرحيلت 46 مزدوجسيدي الزوين25427Mمريم بنجيللي

إقليم: قلعة بني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية

 السراغنة
806/09/17 19 مزدوجالدشرة09017Aمريم بوايخف

الحمادنة الحويطة إقليم: شيشاوةالرباط

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجالصهريج08839Gمريم ديبون

904/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 24 مزدوجلبخاتي13647Hمريم عوجي

102/09/20إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 مزدوجتاولوكلت03100Uمريم فتحي

102/09/20إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجتمليلت03068Jمريم مبيريك

502/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 مزدوجامزوضة03173Yمريم محسن

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةالحمري

الحرمل واعزو المركزية

604/09/18عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجمساعيد اسماء 02749Mمزدوجحربيل

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: شيشاوةالدميسات 38 سيدي بوعثمان 08773Kمصطفى أوم

)البلدية(
مزدوج

606/09/17إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 19 مزدوجواد البور02976Jمصطفى أيت القاضي

302/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zمصطفى الزخنوي

المدرسة البتدائية طارق إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزية

بن زياد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
107/09/04 64 سيدي البرنوصي 01695Sمصطفى الغموري

)المقاطعة(
مزدوج

النواجي اقصيب إقليم: شيشاوةأيت عل

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجمزم صنهاجة08873Uمصطفى المزواري
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102/09/20إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجاشمرارن03077Uمصطفى المغاري

102/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجلمزوضية02876Aمصطفى ايت بولحسن

506/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: شيشاوةلمرمضة 22 مزدوجأوريكة03719Sمصطفى لوشكي

104/09/19إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةونشكرير 14 مزدوجسيدي غانم03013Zمصطفى موصلح

504/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: شيشاوةأسيف المال 11 مزدوجستي فاطمة03692Mمعتمد الملوكي

302/09/10إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةالسعديين 65 إلتحاق بالزوجمفتاح حنان 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: شيشاوةأيت موسى

المركزية

204/09/19عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجمليكة اكرام 02558Eمزدوجتسلطانت

206/09/17إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةأمكضران 28 مزدوجعين تزيتونت18447Aمليكة بطلجان

504/09/19إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: شيشاوةترخات 24 مزدوجاغمات03379Xمليكة بنعويدة

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة الموقفإقليم: شيشاوةإدازن 29 إلتحاق بالزوجمليكة حسو 02675G مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأكني المركزية 14 مزدوجلمزوضية02876Aمليكة زاهيد

906/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: شيشاوةتولوكولت 28 مزدوجاغواطيم03744Uمليكة نايت خويا

1002/09/20إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالرباط 7 إلتحاق بالزوجمليكة وهيب 02847Uمزدوجأيت هادي

402/09/20إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجاسيف المال03181Gمنية متفاجي

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08904Cمنير البستاني

504/09/19إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتاسا 14 مزدوجالزاوية النحلية03154Cمولي زهير الدريسي

704/09/18إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةترخات 18 مزدوجأهديل02901Cميلود العبريدي
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904/09/18إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةاولد بيبو 15 مزدوجمجاط03133Eميلود دكداك

204/09/19إقليم: شيشاوةلكواياتإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 24 مزدوجسيدي المختار02924Cميلودة الصغير

اولد سيدي عيسى إقليم: شيشاوةتسكرت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
106/09/17 38 سيدي عيسى بن 08880Bمينة الحلو

سليمان
مزدوج

116/09/97إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: شيشاوةابي السباع 128 أقدمية 16 سنةمينة بوفلوس 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: شيشاوةأمدلن

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجزمران08889Lنادية حدادي

401/01/12إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةالنبوغ 65 مزدوجاغواطيم03754Eنادية رقيي

802/09/20إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: شيشاوةتماروت 7 إلتحاق بالزوجنادية لمزوق 13820Wمزدوجمول البركي

116/09/97إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: شيشاوةسيدي بوزيد 157 أقدمية 16 سنةنادية مصباح 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/97إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةالسعديين 175 أقدمية 16 سنةنادية ناصري 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: شيشاوةإدازن

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/14 40 مولي رشيد 01787Sنبيل الخزراجي

)المقاطعة(
مزدوج

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: شيشاوةالموحدين 145 أقدمية 16 سنةنجاة الخباش 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

206/09/17إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: شيشاوةترخات 38 مزدوجسيدي عبد ا غيات03332Wنجاة الرقيب

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: شيشاوةكوزمت

 السراغنة
402/09/20 7 مزدوجأولد خلوف08851Vنجاة زهري

204/09/19إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةأندورار 11 مزدوجسيدي عبد المومن03086Dنجاة لعفيسي

106/09/17إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةأسايس 28 مزدوجمجاط03121Sنجية سكمي

104/09/18إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةأسيف المال 21 مزدوجكماسة03107Bنجيم نادية

904/09/18إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: شيشاوةالتويجرات 21 إلتحاق بالزوجنزهة الحضري 13582M جماعة سحيم

)البلدية(
مزدوج
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602/09/20إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأمدلن 7 مزدوجالزاوية النحلية03154Cنزهة مبروكي

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةأدوز

عكيل المركزية

402/09/20عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجنسرين بزيزي 02544Pمزدوجالوداية

906/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةالحكات 29 مزدوجأيت هادي02850Xنسيمة حجيب

304/09/19إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةتزومطان 11 مزدوجالزاوية النحلية03220Zنعيمة الحولي

302/09/20إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةأداسيل 7 مزدوجمجاط03131Cنعيمة الرميقي

1202/09/20إقليم: الحوزتلتستإقليم: شيشاوةتنامرت 17 مزدوجتيغدوين03277Lنعيمة القبيط

102/09/15إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: شيشاوةأيت واعراب 43 إلتحاق بالزوجنعيمة ايتلحو 09101Sمزدوجالجبيلت

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةتكموت

لهبيشات المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجالمنابهة02760Zنعيمة بوزردة

116/09/95إقليم: بنسليمانمدرسة الملإقليم: شيشاوةتكديرت المركزية 149 أقدمية 16 سنةنعيمة سيراجي 19576C)مزدوجبوزنيقة )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةبوامسا 18 مزدوجتاولوكلت03098Sنعيمة صبري

904/09/12إقليم: شيشاوةالملإقليم: شيشاوةفيللة 43 مزدوجلمزوضية02870Uنور الدين احناش

702/09/20إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 17 مزدوجرأس عين الرحامنة09172Uنور الدين فرحان

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: شيشاوةتنامرت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
302/09/20 7 مزدوجدزوز08801Rنور الدين مجاهد

102/09/20إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتجكالت 7 إلتحاق بالزوجنور الهدى مبشور 02913Rمزدوجاولد مومنة

مركزية اولد ناصر - إقليم: شيشاوةاماسين

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
702/09/20 17 مزدوجزمران الشرقية08923Yنورا اعويدات

504/09/18إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةالدميسات 18 مزدوجسيدي المختار02927Fنورة التائب

604/09/19إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: شيشاوةإمللن 24 مزدوجاغمات03379Xهاجر الدريسي ابوفشى
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1002/09/20إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجتاولوكلت03100Uهاجر المطراني

102/09/20إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةاماسين 17 مزدوجانوكال03609Xهاجر زطي

402/09/20إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةأنزمر 7 مزدوجاسيف المال03187Nهاجر ناصف

104/09/19إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةالرباط 14 مزدوجتمليلت03068Jهجر وقدي

802/09/20إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: شيشاوةأمدلن 17 مزدوجأيت الطالب09332Tهدى فنكاش

104/09/19إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: شيشاوةأفتاس 24 مزدوجوزكيطة03665Hهرنان حنان

202/09/20إقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزيةإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجأيت الطالب09327Mهشام الحداوي

504/09/19إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 مزدوجالسعيدات02947Cهشام السعيدي

606/09/17إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: شيشاوةتماروت 38 مزدوجأيير13851Eهشام الفرعوني

402/09/20إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجسيدي عبد المومن03087Eهشام بكباك

302/09/20إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجوزكيطة03671Pهشام بن قاسم

302/09/20إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجالجعافرة09186Jهشام داكر

104/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: شيشاوةتخربين 11 مزدوجأسني03501Eهشام ملوكي

304/09/19إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 11 مزدوجسيدي ام دليل02941Wهند العلوي

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: شيشاوةأداسيل

 السراغنة
202/09/20 17 مزدوجبويا عمر08830Xوجدان حراق

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: شيشاوةإمللن

 السراغنة
204/09/19 24 مزدوجزمران الشرقية08904Cوجدان موماد

516/09/99عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: شيشاوةالنهضة 2 105 إلتحاق بالزوجوداد العباسي 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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إقليم: قلعة اولد ابارحال المركزيةإقليم: شيشاوةكوزمت

 السراغنة
302/09/20 17 مزدوجالجوالة08929Eوداد الغزواني

304/09/19إقليم: شيشاوةالملإقليم: شيشاوةأكني المركزية 14 إلتحاق بالزوجوداد متيح 02870Uمزدوجلمزوضية

404/09/19إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: شيشاوةبوامسا 24 مزدوجسيدي  بدهاج03643Jوردة اوموي

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجالهيادنة08951Dوردية الفايز

102/09/20إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةاماسين 7 إلتحاق بالزوجوصال الحمريطي 03098Sمزدوجتاولوكلت

902/09/20إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةلمحدجات 17 مزدوجلمزوضية02871Vوفاء الزيتوني

204/09/18إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةأكدال 18 مزدوجتمليلت03074Rوفاء السرسار

اولد سيدي عيسى إقليم: شيشاوةإكي  وسوليل

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 17 سيدي عيسى بن 08880Bوفاء العصامي

سليمان
مزدوج

306/09/17إقليم: الحوزايت قدورإقليم: شيشاوةالنبوغ 38 مزدوجاغمات03372Pوفاء بطاطة

404/09/19إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةايت عمر 14 مزدوجالسعيدات02945Aوفاء جوهري

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولإقليم: شيشاوةروهالة

ملول
507/09/05 105 إلتحاق بالزوجوفاء عز الدين 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

204/09/18إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةبن الدكالي 18 مزدوجلمزوضية02877Bياسين اعبادي

104/09/18إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةايت عبد ا 15 مزدوجمجاط03125Wياسين الشرقاوي

102/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجأسني03507Lياسين الناصري

606/09/17إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالترميدي 29 مزدوجأيت هادي02847Uياسين ايت اصبان

504/09/19إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 9 مزدوجمجاط03130Bياسين بوسكتن

102/09/20إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةتكماط 6 مزدوجلل عزيزة03035Yياسين خفيض
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104/09/18إقليم: شيشاوةتسغيتإقليم: شيشاوةالنبوغ 24 مزدوجافل يسن02993Cيمن مكدول

906/09/17إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةسبت امزوضة 32 مزدوجكماسة03116Lيوسف  اوخاعلي

106/09/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةأيت واعراب 38 مزدوجأهديل02895Wيوسف الحسيسن

102/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأكني أحندير 6 مزدوجلمزوضية02876Aيوسف الرزوقي

104/09/18إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 26 مزدوجمجاط03121Sيوسف المجاهد

304/09/19إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةالترميدي 11 مزدوجسيدي ام دليل02941Wيوسف ايت الحاج

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: شيشاوةلرويين

 السراغنة
404/09/18 16 مزدوجفرايطة08808Yيوسف بلقوس

904/09/18إقليم: الحوزاسنيإقليم: شيشاوةأكني أحندير 21 مزدوجأسني03496Zيوسف بن باري

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرةإقليم: شيشاوةالتويجرات 21 مزدوججنان بويه13712Dيوسف حلحال

823/01/17إقليم: شيشاوةأيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالنزالة 33 مزدوجأيت هادي02847Uيوسف وحمان

إقليم: قلعة اولد بومنيع المركزيةإقليم: شيشاوةأندورار

 السراغنة
104/09/19 21 مزدوجسيدي موسى09023Gيوسف ياسين

206/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةايت  شعيب 28 مزدوجامزوضة03159Hيونس النوحي

402/09/20إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةتجكالت 7 مزدوجاشمرارن03076Tيونس ايت داحمد

104/09/19إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةأفتاس 11 مزدوجسيدي ام دليل02941Wيونس لحريزي

مجموعة مدارس رجال إقليم: شيشاوةإمام الدين

احمر المركزية

101/09/20عمالة: مراكش 7 نعممصطفى وابولو 02602Cالمازيغيةاكفاي

إقليم: قلعة لبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية

 السراغنة
104/09/02 135 إلتحاق بالزوجة   زين العابدين   ابوطالب 09044E قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

لحمادنة السفلى 

المركزية

إقليم: قلعة العساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
302/09/15 23 إلتحاق بالزوج الهام لكحل 08939Rمزدوجاجبيل
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مجموعة مدارس إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي

تمازوزت

1002/09/15إقليم: الحوز 34 مزدوجتمزوزت03342G سهام مانح

إقليم: قلعة اولد امبارك المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزية

 السراغنة
306/09/17 13 مزدوجواركي08827Uأحمد بخوش

إقليم: قلعة بوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجأولد زراد08962Rأحمد مومن

عمالة: طنجة - مدرسة الربيع البتدائيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالك

أصيل
116/09/91 148 أقدمية 16 سنةأسية بن ادريس 26572G بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة لعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجالعثامنة08820Lأكريش مراد

مدرسة الشهيد الحسن 

الصغير

إقليم: قلعة مدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
117/09/90 148 أقدمية 16 سنةأمال الطبيب 08743C قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة تاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

 السراغنة
124/01/17 32 مزدوجتوزينت08997Dاالصاحيبى    حليمة

804/09/02إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية 97 مزدوجسيدي المكي14250Nابتسام التوكي

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

 السراغنة
204/09/19 19 مزدوجلوناسدة09060Xابتسام العلوي

مجموعة مدارس إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية

الطويحينة المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 101 مزدوجالويدان02807Aابتسام بوشكرة

إقليم: قلعة اولد عبو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجالعثامنة08821Mابين صلح

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة دار السلمإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 151 أقدمية 16 سنةاجرينجة سميرة 26724Xمزدوجسعادة

206/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية 23 مزدوجادويران03146Uاجميعة الدريسي

إقليم: قلعة اولد منصور المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

 السراغنة
106/09/17 28 مزدوجزمران الشرقية08919Uاحديش عمر

إقليم: قلعة اولد الحداد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية

 السراغنة
106/09/17 13 مزدوجالصهريج08842Kاحمد الرافعي

اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

م/م أولد الغماري إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

209/12/11إقليم: العرائش 33 مزدوجالعوامرة05751Aادريس بوسلهام

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

مدرسة الشريف إقليم: قلعة  السراغنة

الدريسي

502/09/15عمالة: سل 43 إلتحاق بالزوجةادريس بولمنازيل 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة
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اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 7 سيدي عيسى بن 08880Bاسماعيل المنصوري

سليمان
مزدوج

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجزمران08889Lاكرام بايدار

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجالهيادنة08951Dالحبيب حنزاز

اولد علي الجمعة 

المركزية

إقليم: قلعة اولد عبو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجالحدجاوي هجر 08821Mمزدوجالعثامنة

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجأولد خلوف08851Vالحرشاوي عبد المولى

إقليم: قلعة اولد معزوز المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجزمران الشرقية08911Kالداودي سلمة

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجواركي08825Sالدهبي كريمة

إقليم: قلعة لبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية

 السراغنة
211/09/00 141 أقدمية 16 سنةالراجي جميلة 09044E قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

اكتاوة رأس العين 

المركزية

1002/09/09عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: قلعة  السراغنة 88 إلتحاق بالزوجالرافعي حسناء 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة سوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية

 السراغنة
304/09/18 22 إلتحاق بالزوجالزوان امال 09052Nمزدوجأولد الكرن

مدرسة عبد الرحيم إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية

بوعبيد

إقليم: قلعة 

 السراغنة
216/09/98 150 إلتحاق بالزوجةالسعيد ابيي 08749J قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

اولد ناصر الواد إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
304/09/18 31 مزدوجتوزينت08996Cالسليماني  عبد المطلب

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجواركي08825Sالسمللي فاطمة الزهراء

مدرسة الشهيد الحسن إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية

الصغير

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/02 103 إلتحاق بالزوجالعمراني ليلى 08752M قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة بويا عمر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

 السراغنة
302/09/20 7 مزدوجبويا عمر08833Aالعنكود عز الدين

اولد علي الجمعة إقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 7 سيدي عيسى بن 08876Xالقدوري دنيا

سليمان
مزدوج

اولد ناصر الواد 

المركزية

مدرسة عبد الرحيم إقليم: قلعة  السراغنة

بوعبيد

إقليم: قلعة 

 السراغنة
304/09/02 151 إلتحاق بالزوجالكانون عتيقة 08749J قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: قلعة لمزم المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجمزم صنهاجة08872Tالكعوة فاطمة الزهراء

204/09/02عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزية 145 أقدمية 16 سنةالمحجوب عبدوه 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

مجموعة مدارس ابن إقليم: قلعة  السراغنة

الثير المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 138 إلتحاق بالزوجالمزوضي عتيقة 02579Cمزدوجسعادة

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية

 السراغنة
123/01/17 30 مزدوجأولد خلوف08851Vالمصطفى الحجوجي

إقليم: قلعة مدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية

 السراغنة
116/09/96 181 أقدمية 16 سنةالمصطفى الطاهري 08754P قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
105/09/11 55 مزدوجالعطاوية )البلدية(08777Pالمصطفى خية

105/09/07عمالة: الميةالنهضةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي 54 مزدوجالمية )البلدية(24687Hالمهدي زوبع

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
302/09/20 7 مزدوجالشعراء08800Pالهام  سعدي

205/09/03عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي 103 إلتحاق بالزوجالهام تنضوفت 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة مدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةاحمد بلحاج المركزية

 السراغنة
316/09/98 149 أقدمية 16 سنةالهام عباد 08753N قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزية 117 إلتحاق بالزوجاليامني  سهام 02483Y)مزدوججليز )المقاطعة

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة لعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
124/01/17 32 مزدوجالعثامنة08820Lامال الرضواني

مدرسة عمر بن عبد إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية

العزيز

إقليم: قلعة 

 السراغنة
116/09/99 153 أقدمية 16 سنةامال المنتصر 20654Z قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

316/09/94إقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مولي اسماعيل 24 نعمامان دحو 05403X)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: قلعة الرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية

 السراغنة
304/09/19 14 مزدوجازنادة09043Dاميمة الهواري

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجةامين الشعبطي 09022Fمزدوجسيدي موسى

مدرسة الشهيد الحسن إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية

الصغير

إقليم: قلعة 

 السراغنة
206/09/01 135 إلتحاق بالزوجامينة لشهب 08752M قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج
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إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

 السراغنة
104/09/19 14 سيدي عيسى بن 08886Hاناس رضى

سليمان
مزدوج

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجواركي08825Sايت الحسين غزلن

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة اولد معزوز المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
204/09/19 14 مزدوجزمران الشرقية08911Kايت عمر مريم

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية

المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوجايمان ارمان 02558Eمزدوجتسلطانت

إقليم: قلعة اكتاوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية

 السراغنة
206/09/17 28 مزدوجأولد زراد08964Tايوب اتيزال

707/09/05عمالة: مراكشمدرسة النسيمإقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزية 133 أقدمية 16 سنةبدر الدين متوم 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس دار إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوة

باقة المركزية

904/09/12عمالة: مراكش 44 مزدوجأولد حسون02822Sبشرى العماري

إقليم: قلعة لبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية

 السراغنة
113/09/01 132 إلتحاق بالزوجةبن بويا حسن 09044E قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

106/09/01عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 141 أقدمية 16 سنةبناصر اكنوش 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

الصوالح بن حمادي إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزية

المركزية

502/09/14إقليم: الرحامنة 34 مزدوجسيدي علي لبراحلة09254Hجابر رضوان

إقليم: قلعة مدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية

 السراغنة
1012/02/08 90 إلتحاق بالزوججابر لل حليمة 08748H قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: قلعة لبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
304/09/02 141 أقدمية 16 سنةحافظ نسرين 09044E قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

مدرسة عمر بن عبد إقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزية

العزيز

إقليم: قلعة 

 السراغنة
116/09/97 169 أقدمية 16 سنةحسن الطاهري 20654Z قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة لعميرات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجزمران08897Vحسن الوافي

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

 السراغنة
204/09/18 31 مزدوجالشعراء08800Pحسن ايت بن الطيبي

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 24 سيدي عيسى بن 08880Bحسن غزوان

سليمان
مزدوج
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إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

 السراغنة
106/09/17 28 مزدوجالشعراء08794Hحسناء الحرش

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية

جلل المركزية

804/09/02عمالة: مراكش 103 مزدوجأولد حسون02825Vحفصة التزلتي

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
706/09/17 15 مزدوجدزوز08801Rحكيم النفاتي

إقليم: قلعة لوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية

 السراغنة
504/09/19 11 مزدوجلوناسدة09055Sحليمة شوقي

إقليم: قلعة عقبة بن نافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة
204/09/19 14 مزدوجالعامرية09006Nحنان زروال

إقليم: قلعة اولد امبارك المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجواركي08827Uحنان فنازي

112/09/02عمالة: مراكشفرعية سيدي بنيعكوبإقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية 141 أقدمية 16 سنةحيات الشاري 02570Tمزدوجسعادة

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونإقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية 139 أقدمية 16 سنةخالد العلم 24537Vمزدوجسعادة

116/09/93إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزية 173 أقدمية 16 سنةخالد مورشيد 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

إقليم: قلعة مدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية

 السراغنة
216/09/95 153 أقدمية 16 سنةخدوج بنحمو 20655A قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجسيدي موسى09022Fخديجة التويسي

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجبويا عمر08830Xخديجة الصوفي

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة
504/09/19 14 مزدوجسيدي موسى09022Fخديجة المرابطي

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

106/09/17إقليم: الرحامنةالطلوح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 38 مزدوجالطلوح09150Vخديجة واكيب

107/09/05إقليم: بني مللم المصلى الغربيةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 133 أقدمية 16 سنةخزان فوزية 07313Y)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: قلعة مدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزية

 السراغنة
516/09/94 112 إلتحاق بالزوجةخليل ايت المقدم 08748H قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة الزاوية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

 السراغنة
104/09/19 9 مزدوجأولد الشرقي08969Yخنساء المراوي
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إقليم: قلعة الزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجدزوز08802Sخنيبة ياسين

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة صنهاجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجمزم صنهاجة08867Mخولة الشوكة

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
124/01/17 42 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jدادة فاطمة الزهراء

إقليم: قلعة العثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

 السراغنة
106/09/17 18 مزدوجالعثامنة08817Hدنيا الضافري

116/09/98عمالة: الميةالبرادعةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 163 أقدمية 16 سنةراجب م 01891E)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: قلعة مدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزية

 السراغنة
116/09/99 153 أقدمية 16 سنةرجاء الجناتي 20655A قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجسيدي موسى09022Fرجاء الزيتوني

إقليم: قلعة اولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

 السراغنة
106/09/17 22 مزدوجأولد الشرقي08968Xرجاء حرار

104/09/18إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية 21 إلتحاق بالزوجرجاء فايق 09156Bمزدوجالجعيدات

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة اضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
106/09/01 157 أقدمية 16 سنةرحال بوعلي 09042Cمزدوجازنادة

إقليم: قلعة مدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية

 السراغنة
424/01/17 32 مزدوجالعطاوية )البلدية(18681Eرحمة مكروم

اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

مدرسة عمر بن عبد إقليم: قلعة  السراغنة

العزيز

إقليم: قلعة 

 السراغنة
106/09/00 155 أقدمية 16 سنةرشاد الهلومي 20654Z قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

مدرسة عبد الرحيم إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية

بوعبيد

إقليم: قلعة 

 السراغنة
116/09/97 165 إلتحاق بالزوجةرشيد ازوانات 08749J قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة مدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزية

 السراغنة
316/09/99 151 أقدمية 16 سنةرشيد الشعراوي 08753N قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

706/09/01إقليم: الحوزالمعملإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزم 84 مزدوجأيت فاسكا03264Xرشيد الناصري

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية

 السراغنة
213/02/17 17 مزدوجالشعراء08800Pرشيد حمادي

107/09/04عمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبيإقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية 83 مزدوجبطانة )المقاطعة(01140Nرشيدة أيت المحجوب
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مركزية اولد ناصر - 

لمزم

107/09/04عمالة: الميةام البنينإقليم: قلعة  السراغنة 129 أقدمية 12 سنةرضوان شيبوب 26368Kمزدوجبني يخلف

إقليم: قلعة اولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية

 السراغنة
904/09/12 69 إلتحاق بالزوجرفيقة وافي 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: قلعة بوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية

 السراغنة
1006/09/17 22 إلتحاق بالزوجريحانة عبيد ا 08962Rمزدوجأولد زراد

اولد علي الجمعة إقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 7 سيدي عيسى بن 08876Xزروال المهدي

سليمان
مزدوج

إقليم: قلعة مدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 السراغنة
102/09/10 61 مزدوجالعطاوية )البلدية(26545Cزعيمي عماد

إقليم: قلعة سوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزية

 السراغنة
206/09/00 95 مزدوجأولد الكرن09052Nزكية بوعمران

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 17 سيدي عيسى بن 08880Bزينب الجليدي

سليمان
مزدوج

اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

إقليم: قلعة مدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
102/09/10 57 مزدوجالعطاوية )البلدية(18680Dزينب القاسمي

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

 السراغنة
106/09/17 28 مزدوجبويا عمر08830Xزينب بوستة

إقليم: قلعة تاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية

 السراغنة
923/01/17 16 إلتحاق بالزوجزينب سليم 08997Dمزدوجتوزينت

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
104/09/19 15 إلتحاق بالزوجسامية بروال 08794Hمزدوجالشعراء

إقليم: قلعة اولد بنرحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية

 السراغنة
104/09/19 11 مزدوجبويا عمر08832Zسعيد الروبيو

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية

 السراغنة
906/09/17 18 مزدوجفرايطة08808Yسعيد تحمت

606/09/01إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 157 أقدمية 16 سنةسعيدة العسلي 14024T)مزدوجسطات )البلدية

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

 السراغنة
802/09/20 7 مزدوجلوناسدة09060Xسكينة الزعيتري

سيدي ابراهيم الكانون 

المركزية

إقليم: قلعة مدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
104/09/12 55 مزدوجالعطاوية )البلدية(26545Cسكينة المحفوضي

404/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 26 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nسكينة الهناوي
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مركزية اولد ناصر - إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
602/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08923Yسكينة ايت القاضي

النواجي اقصيب 

المركزية

إقليم: قلعة بوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجأولد زراد08962Rسلمى البشيري

516/09/94عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليد 122 أقدمية 16 سنةسمية ابسي 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

714/09/01عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزية 130 إلتحاق بالزوجسميرة بنونة 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة عبد الرحيم 

بوعبيد

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدإقليم: قلعة  السراغنة 113 إلتحاق بالزوجسميرة هللي 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

اولد ناصر الواد 

المركزية

إقليم: قلعة اولد الرغاي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
502/09/10 70 إلتحاق بالزوجسناء الغالمي 08981Lمزدوجميات

إقليم: قلعة لعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجالعثامنة08820Lسهام لكرويد

إقليم: قلعة بوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية

 السراغنة
101/01/17 22 إلتحاق بالزوجةسوسان  سفيان 08962Rمزدوجأولد زراد

النواجي اقصيب إقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجمزم صنهاجة08873Uشاكر نجاة

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 17 مزدوجدزوز08801Rشهاب فاطمة الزهراء

إقليم: قلعة اولد بومنيع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجسيدي موسى09023Gصباح باني

لحمادنة السفلى إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/15 32 مزدوجالصهريج08837Eصلح الدين العسل

إقليم: قلعة مدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية

 السراغنة
316/09/99 135 أقدمية 16 سنةصلح الدين الفهامي 08743C قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة العثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجالعثامنة08817Hصلح العمراني

إقليم: قلعة تساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية

 السراغنة
202/09/15 53 مزدوجالشطيبة09036Wصمود نادية

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية

 - تمارة
107/09/05 83 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xضحى عجلني

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة م الركراكيإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالك 144 أقدمية 16 سنةعائشة حسناء 02499R)مزدوججليز )المقاطعة
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اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: قلعة اولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
307/09/04 103 إلتحاق بالزوجعابيد كريمة 08973Cمزدوجالمربوح

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة اولد عموش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
104/09/19 24 مزدوجزمران08901Zعبد الله الشكيري

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 7 سيدي عيسى بن 08880Bعبد الحق زروال

سليمان
مزدوج

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/18 21 سيدي عيسى بن 08880Bعبد الحكيم عابد

سليمان
مزدوج

اولد ناصر الواد إقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجتوزينت08996Cعبد الرحمان اخريبش

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية

 السراغنة
606/09/17 28 مزدوجلوناسدة09060Xعبد الرحيم الزاهري

607/09/04إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 85 مزدوجالغيات13959Xعبد الرحيم الغانجو

اولد علي الجمعة 

المركزية

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: قلعة  السراغنة

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 19 سيدي عيسى بن 08883Eعبد الرحيم حافظ

سليمان
مزدوج

506/09/01إقليم: بني مللم انوالإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 133 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم وعتات 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية

 السراغنة
106/09/17 38 مزدوجبويا عمر08830Xعبد الصادق المحلوي

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة سوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
604/09/19 14 مزدوجأولد الكرن09052Nعبد العزيز ايت لكتاوي

مدرسة عمر بن عبد إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية

العزيز

إقليم: قلعة 

 السراغنة
316/09/93 167 أقدمية 16 سنةعبد اللطيف اعويدة 20654Z قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

306/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية 23 مزدوجالجبيلت09088Cعبد ا مبتسم

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة دار السلطانإقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزية 173 أقدمية 16 سنةعبد المجيد الزو 02517Kمزدوجسعادة

إقليم: قلعة اضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية

 السراغنة
216/09/97 165 أقدمية 16 سنةعبد المولى لحمر 09042Cمزدوجازنادة

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

 السراغنة
104/09/18 31 مزدوجأولد مسعود09013Wعبدالحق الرمال

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 9 سيدي عيسى بن 08880Bعبلة لكريني

سليمان
مزدوج
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اولد ناصر الواد إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
123/01/17 27 مزدوجتوزينت08996Cعثمان بن رزوق

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجزمران الشرقية08904Cعرباوي دنيا

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: قلعة مدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
303/09/13 30 مزدوجتمللت )البلدية(08771Hعز الدين الرصفي

106/09/01إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية 133 أقدمية 16 سنةعزيز اليحياوي 07633Wمزدوجكطاية

مركزية اولد ناصر - إقليم: قلعة  السراغنةاولد معزوز المركزية

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجزمران الشرقية08923Yعزيزة الحفيان

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jعزيزة بياع لبن

716/09/98إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية 133 أقدمية 16 سنةعزيزة عبقادري 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

إقليم: قلعة مدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 السراغنة
104/09/12 59 مزدوجالعطاوية )البلدية(26545Cعزيزة عطوف

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 17 سيدي عيسى بن 08880Bعزيزة عمار

سليمان
مزدوج

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: قلعة اولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
304/09/19 24 مزدوجالرافعية08988Uعزيزة لغليمي

إقليم: قلعة اولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجأولد بوعلي الواد09004Lعفاف صبري

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجسيدي موسى09022Fعماد بوعزاوي

إقليم: قلعة لوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية

 السراغنة
528/01/17 17 مزدوجلوناسدة09055Sفاطمة الزهراء الزهر

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة بوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
302/09/20 7 مزدوجأولد زراد08962Rفاطمة الزهراء العباسي

إقليم: قلعة تساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية

 السراغنة
304/09/18 31 مزدوجالشطيبة09036Wفاطمة الزهراء القرافلي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد بورحمونإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية

صالح
202/09/09 50 مزدوجأولد بورحمون07448Vفاطمة الزهراء بوشخار

إقليم: قلعة اولد عموش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

 السراغنة
602/09/20 7 مزدوجزمران08901Zفاطمة الزهراء بياضة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجواركي08825Sفاطمة الزهراء حدوش

إقليم: قلعة مدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة
117/09/90 219 أقدمية 16 سنةفاطمة بالهاشمي 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

مدرسة عبد المالك إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المسيرة

السعدي

205/09/11إقليم: خريبكة 39 إلتحاق بالزوجفاطنة التيسي 12009C)مزدوجخريبكة )البلدية

ايت العالي بن احمد إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
302/09/20 7 مزدوجأولد عامر18966Pفاطنة الشلحاوي

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/12 49 مزدوجالعطاوية )البلدية(08777Pفاطنة ايت القاضي

إقليم: قلعة مدرسة المسيرةإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية

 السراغنة
107/09/04 133 إلتحاق بالزوجفتيحة أكضاش 08750K قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة مدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية

 السراغنة
206/09/00 157 أقدمية 16 سنةفتيحة الهاشمي الدريسي 20655A قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

502/09/20عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 7 إلتحاق بالزوجفتيحة صدقي 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

اكتاوة رأس العين إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجاجبيل25708Tفدوى الكوج

إقليم: قلعة بوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجأولد زراد08962Rفرحات خالد

ايت العالي بن احمد 

المركزية

المدرسة البتدائية طارق إقليم: قلعة  السراغنة

بن زياد

216/09/91إقليم: العيون 69 مزدوجالعيون )البلدية(06433Sفوزية بن الحائط

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 السراغنة
506/09/17 28 مزدوجالشعراء08794Hفوزية دحاني

218/09/02عمالة: الرباطالعهد الجديدإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 151 أقدمية 16 سنةفيصل الوهابي 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية

خلدون

إقليم: قلعة 

 السراغنة
116/09/97 145 إلتحاق بالزوجةفيصل بوريمة 08751L قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: قلعة تاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
106/09/17 28 مزدوجتوزينت08997Dكريمة الموقري

إقليم: قلعة سيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة
204/09/19 14 مزدوجفرايطة08809Zكلثوم صبور
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة اولد يعيش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزالي

 السراغنة
602/09/15 28 مزدوجأولد خلوف08854Yكمال الراوي

إقليم: قلعة اولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية

 السراغنة
104/09/18 16 مزدوجأولد الشرقي08968Xكمال العسيري

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية

 السراغنة
204/09/18 15 مزدوجالشعراء08800Pكمال حمادي

إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 سيدي عيسى بن 08886Hكمال لغليظ

سليمان
مزدوج

إقليم: قلعة مدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسي

 السراغنة
216/09/88 172 أقدمية 16 سنةكنزة الشافعي 08753N قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة
106/09/17 28 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jكوثر بنربيعة

206/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 19 إلتحاق بالزوجكوثر عادل 03347Mمزدوجتمزوزت

إقليم: قلعة مدرسة مولي اسماعيلإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية

 السراغنة
506/09/01 131 أقدمية 16 سنةكوثر مروك 08745E قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة اولد امسبل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجأولد امسبل09010Tلبنى زكيم

401/01/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية 35 مزدوجأوريكة03706Cلبنى سابق

إقليم: قلعة العثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

 السراغنة
506/09/17 15 مزدوجالعثامنة08817Hلحسن السرار

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة اولد بنرحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
502/09/20 7 مزدوجبويا عمر08832Zلطيفة الذهبي

إقليم: قلعة اولد بنرحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

 السراغنة
204/09/18 11 مزدوجبويا عمر08832Zلطيفة الصحراوي

إقليم: قلعة مدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية

 السراغنة
116/09/93 181 أقدمية 16 سنةلكبير صناع 27105L قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة اكتاوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجأولد زراد08964Tلكراد عبد العالي

اولد علي الجمعة 

المركزية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
106/09/17 38 مزدوجالعطاوية )البلدية(08777Pلكناوي زهرة

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة اولد عموش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجزمران08901Zليلى  الدالي
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ترتيب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة اولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجليلى القر 08968Xمزدوجأولد الشرقي

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 14 سيدي عيسى بن 08880Bماجدة اسحيمي

سليمان
مزدوج

مجموعة مدارس إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية

تازاكورت المركزية

516/09/99عمالة: مراكش 117 إلتحاق بالزوجماخشان مليكة 02585Jمزدوجسعادة

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

 السراغنة
124/01/17 32 مزدوجزمران الشرقية08909Hمبارك اوربع

م/م أولد الغماري إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراء

المركزية

204/09/12إقليم: العرائش 34 مزدوجالعوامرة05751Aمجاطي نزهة

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجسيدي موسى09022Fم أمين السمللي

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
402/09/10 69 مزدوجلوناسدة09060Xم ابوطالب

إقليم: قلعة اولد معزوز المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزية

 السراغنة
406/09/17 15 مزدوجزمران الشرقية08911Kم اقشيش

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة غرناطةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزية 169 أقدمية 16 سنةم البكوري 25425K)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: قلعة المالح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

 السراغنة
204/09/18 21 مزدوجالشطيبة09040Aم الحيمر

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 11 سيدي عيسى بن 08880Bم الطالبي

سليمان
مزدوج

إقليم: قلعة لقدادرة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

 السراغنة
104/09/18 21 مزدوجالهيادنة08955Hم القبال

إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

 السراغنة
104/09/19 11 سيدي عيسى بن 08886Hم الكيلني

سليمان
مزدوج

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة الصنوبرإقليم: قلعة  السراغنةاولد معزوز المركزية 161 أقدمية 16 سنةم حراش 25424J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 14 سيدي عيسى بن 08880Bم حيضرة

سليمان
مزدوج

116/09/97عمالة: الميةالوحدةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 165 أقدمية 16 سنةم رزقاوي 07727Yمزدوجبني يخلف

اولد ناصر الواد إقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
106/09/17 28 مزدوجتوزينت08996Cم لحرش
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نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 سيدي عيسى بن 08886Hمرية الزياني

سليمان
مزدوج

إقليم: قلعة اولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية

 السراغنة
304/09/02 139 أقدمية 16 سنةمريم اجواد 08973Cمزدوجالمربوح

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

 السراغنة
606/09/17 38 مزدوجلوناسدة09060Xمريم الخالقي

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
704/09/18 21 مزدوجدزوز08801Rمريم الهنداوي

إقليم: قلعة لوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجلوناسدة09055Sمريم الهيشم

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
106/09/17 28 سيدي عيسى بن 08880Bمريم جدية

سليمان
مزدوج

م.م الزهور مركزية إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية

انمس

105/09/11إقليم: تيزنيت 7 مزدوجاربعاء أيت أحمد16946Uمريم كراكي

مجموعة مدارس إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

الطويحينة المركزية

402/09/20عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجمريم لكرار 02807Aمزدوجالويدان

إقليم: قلعة اولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية

 السراغنة
102/09/14 17 مزدوجأولد بوعلي الواد09004Lمريم ميمون

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية

 - تمارة
118/09/02 96 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xمشبوح حميد

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: قلعة لبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
107/09/04 119 إلتحاق بالزوجمشيشو مريم 09044E قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

مركزية اولد ناصر - إقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
204/09/18 21 مزدوجزمران الشرقية08923Yمنية الدرعي

الملسة كرن الكبش 

المركزية

إقليم: قلعة لبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
116/09/99 153 أقدمية 16 سنةمهير الغزالي 09044E قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

406/09/06إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزية 38 زاوية الشيخ 07377Tموختشى اسماعيل

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة مدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية

 السراغنة
216/09/96 179 أقدمية 16 سنةمولي العربي فارس 08754P قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

سيدي ابراهيم الكانون 

المركزية

مدرسة الشهيد الحسن إقليم: قلعة  السراغنة

الصغير

إقليم: قلعة 

 السراغنة
616/09/99 149 أقدمية 16 سنةمولي ام شجاع 08752M قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

861



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركب التربوي إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مولي اسماعيل

تامنصورت - ابتدائي -

107/09/05عمالة: مراكش 48 إلتحاق بالزوجةمولي هشام الدرسي العبقري 26654Wمزدوجحربيل

اولد علي الجمعة 

المركزية

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
706/09/17 28 مزدوجالشعراء08794Hمونة قرباش

اولد سيدي عيسى 

المركزية

مجموعة مدارس واد إقليم: قلعة  السراغنة

الحجر المركزية

302/09/10عمالة: مراكش 73 مزدوجأولد حسون02819Nمينة التاقي

لحمادنة السفلى 

المركزية

414/09/01عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: قلعة  السراغنة 133 أقدمية 16 سنةمينة حبيبي 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

902/09/15إقليم: الحوزتكانةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية 43 مزدوجاغواطيم03754Eنادية النويتي

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية

 السراغنة
104/09/19 9 مزدوجأولد خلوف08851Vنادية بهلولي

إقليم: قلعة مدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية

 السراغنة
124/01/17 32 مزدوجالعطاوية )البلدية(26545Cنادية جعفر

إقليم: قلعة مدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية

 السراغنة
104/09/02 109 إلتحاق بالزوجنادية لمشنق 08748H قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة سيدي العربي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية

 السراغنة
104/09/19 11 مزدوجزمران الشرقية08918Tنزهة فليح

112/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراء 26 إلتحاق بالزوجنعيم     فاطمة الزهراء 26794Yمزدوجحربيل

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسي 120 أقدمية 16 سنةنعيمة تلجلوج 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة مدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

 السراغنة
606/09/00 143 أقدمية 16 سنةنعيمة مخلص 08743C قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

مدرسة المعرفة إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليد

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/99 134 أقدمية 16 سنةنفيسة بوجنان 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: قلعة اولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية

 السراغنة
506/09/17 23 إلتحاق بالزوجنهيلة لمقلق 08948Aمزدوجأولد اصبيح

إقليم: قلعة بوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

 السراغنة
304/09/19 14 مزدوجأولد زراد08962Rنوال كللي

إقليم: قلعة اولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية

 السراغنة
124/01/17 42 مزدوجأولد الشرقي08968Xنور الدين  مفتاح

106/09/01إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 111 إلتحاق بالزوجنورة دحان 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية
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إقليم: قلعة اولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزية

 السراغنة
202/09/10 81 إلتحاق بالزوجنورة عسال 08973Cمزدوجالمربوح

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

 السراغنة
502/09/20 7 مزدوجلوناسدة09060Xهاجر بولحيا

المدرسة البتدائية إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية

موسى بن نصير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي
104/09/12 44 سيدي مومن 01622Mهاجر غزواني الغربي

)المقاطعة(
مزدوج

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة الزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
502/09/20 7 مزدوجدزوز08802Sهالة باصيط

إقليم: قلعة مدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية

 السراغنة
216/09/98 153 أقدمية 16 سنةهشام امين 20655A قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

اولد علي الجمعة 

المركزية

مجموعة مدارس ابن إقليم: قلعة  السراغنة

الثير المركزية

116/09/97عمالة: مراكش 151 أقدمية 16 سنةهشام ايت بنطالب 02579Cمزدوجسعادة

206/09/00عمالة: سلمدرسة حي السلمإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 101 مزدوجبطانة )المقاطعة(01148Xهند العامري

إقليم: قلعة مدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية

 السراغنة
206/09/00 161 أقدمية 16 سنةهند النباكي 20655A قلعة السراغنة

)البلدية(
مزدوج

1007/09/05إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزية 111 أقدمية 12 سنةهند مزان 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

إقليم: قلعة سيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجفرايطة08809Zوجدان الهيداني

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة أبو هريرة 1إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 133 أقدمية 16 سنةوحمان حكيمة 02486B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 133 أقدمية 16 سنةوحمان لطيفة 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة اولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة
104/09/19 14 مزدوجالجوالة08929Eوداد البغدادي

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة لعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
124/01/17 32 مزدوجالعثامنة08820Lوداد الطاهري

النواجي اقصيب 

المركزية

إقليم: قلعة تاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجوردية جبور 08997Dمزدوجتوزينت

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: قلعة تساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
204/09/12 53 مزدوجالشطيبة09036Wوفاء الراقي

118/09/02عمالة: مراكشمدرسة الطبريإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 139 أقدمية 16 سنةوفاء جدور 02473M)مزدوججليز )المقاطعة
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716/09/99عمالة: مراكشمدرسة الساقية الحمراءإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي 89 إلتحاق بالزوجوفاء لخوادرة 02484Z)مزدوججليز )المقاطعة

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/15 36 مزدوجالعطاوية )البلدية(08777Pياسمين الشبيهي

م/م م الخامس إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة

المركزية

203/09/13إقليم: بنسليمان 37 إلتحاق بالزوجةياسين الصحراوي 25090W)مزدوجبوزنيقة )البلدية

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 9 سيدي عيسى بن 08880Bيوسف البغدادي

سليمان
مزدوج

إقليم: قلعة القصور المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجفرايطة08812Cيونس المرسلي

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة
104/09/18 31 مزدوجالشعراء08794Hيونس بوزيان

المدرسة البتدائية إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي

لمتونة

101/01/17إقليم: كلميم 40 المازيغيةكلميم )البلدية(10539Eبوبكر سلمي

302/09/20إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجسيدي لعروسي10144A  عبد العالي سباغ

704/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 14 مزدوجتفتاشت09958Y ابراهيم حبيب ا

806/09/18إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 31 مزدوجالغيات13963B قوت القلوب بوضربة

406/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 28 إلتحاق بالزوج يسرى بنلغويلية 13887Uمزدوجأولد سلمان

م م سيدي صالح 

الركراركي

المدرسة البتدائية حد إقليم: الصويرة

السوالم

116/09/86إقليم: برشيد 229 أحمد                      

اسقيريبة
أقدمية 16 سنة 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

504/09/19إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 11 مزدوجكريمات10045Tأحمد بوتور

102/09/15إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 46 مزدوجالوليدية08109Nأسماء أيت المومن

1002/09/20إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم م ابن تومرت 7 مزدوجامخاليف10124Dأسماء البادي

1102/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 إلتحاق بالزوجإلهام الهاشمي 13667Eمزدوجلمصابح

مدرسة عبد الخالق إقليم: الصويرةم.م. المخاليف

الطريس

807/09/05إقليم: آسفي 98 إلتحاق بالزوجآمال   المصلوحي 13586S سبت كزولة

)البلدية(
مزدوج

864



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الصويرةم م  المكادمة

المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجأمال الراضي 02739Bمزدوجتسلطانت

اولد علي الجمعة إقليم: الصويرةم.م. تهلوانت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 17 سيدي عيسى بن 08876Xآمينة وكار

سليمان
مزدوج

1002/09/15إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 44 إلتحاق بالزوجإيمان حايبي 13959Xمزدوجالغيات

804/09/19إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 24 مزدوجالغيات13975Pإيمان عكراش

106/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم م  سكياط 32 مزدوجسيدي عبد الجليل10132Mأيوب أعليان

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الصويرةم.م إبلتن 31 مزدوجايذا وعزا10314Kابراهيم أيت مقدم

1002/09/20إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 7 مزدوجامكراد10367Tابراهيم اشقلو

202/09/20إقليم: الصويرةم م تكاديرتإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 مزدوجاكليف10179Nابراهيم الدلش

102/09/20إقليم: الحوزاغبالو_تزارتإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجتزارت03431Dابراهيم السروت

102/09/20إقليم: الصويرةم م. السعديينإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 مزدوجتاكوشت10196Gابراهيم الشافقي

302/09/20إقليم: الصويرةم.م  اساغنإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجتافضنا10300Vابراهيم المغراوي

306/09/17إقليم: الصويرةايت اديرإقليم: الصويرةسيدي عمرو 22 مزدوجسيدي أحمد السايح10304Zابراهيم المودن

 ECOLE LAإقليم: الصويرةم م ابن زهر

PRINCESSE 

216/09/96إقليم: الرحامنة 177 أقدمية 16 سنةابراهيم النية 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

202/09/20إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 مزدوجكشولة09978Vاحلم الشاعي

916/09/94عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 71 إلتحاق بالزوجةادريس باري 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م. تمنت 7 إلتحاق بالزوجةاسماعيل امالوز 09958Yمزدوجتفتاشت

102/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 مزدوجأسني03507Lاسماعيل ايت ايشو
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102/09/20إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزيةإقليم: الصويرةم م اصهاهل 7 مزدوجسيدي عبد  ا09196Vاشراق قربان

402/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 مزدوجكشولة09973Pاشرف الكياس

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 14 مزدوجتفتاشت09958Yاكرام لزا

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 مزدوجامخاليف10120Zالبحري نورة

1005/09/11إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 73 مزدوجالغيات13959Xالبطحي عبدالكبير

906/09/17إقليم: آسفيم/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 38 مزدوجنكا13926Lالبوصي غزلن

604/09/18إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 18 مزدوجلعمامرة13913Xالحسن بوطيب

602/09/20إقليم: الصويرةم.م. ابن طفيلإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجسيدي لعروسي18919Nالحسن صنهاجي

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م الظهر 17 مزدوجامكراد10367Tالحسين احمودي

304/09/18إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 15 مزدوجسيدي علي الكراتي10090Sالحسين الغريسي

704/09/19إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم م  سكياط 24 مزدوجالغيات13968Gالسعدية المكني

إقليم: الفقيه بن م ابن زيدونإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب

صالح
102/09/14 31 إلتحاق بالزوجةالشريف السعيدي علوي 07330S الفقيه بن صالح

)البلدية(
مزدوج

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم.م. إندجا 11 مزدوجأولد امرابط09951Rالصاط مريم

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 28 مزدوجلكدادرة10068Tالعسري يوسف

806/09/17إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةايت ادير 38 مزدوجمجي09970Lالعماري يسرى

104/09/19إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م امسكركيد 24 مزدوجلمراسلة13607Pالعمراوي سهام

1002/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم.م. أكليف 17 مزدوجلمصابح13667Eالغالية البوعزاوي
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402/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10083Jالكرماوي سعاد

606/09/17إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم م  سكياط 38 مزدوجلمعاشات13940Bالكوشية المعناوي

106/09/17إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م  اساغن 28 مزدوجأيت سعيد10062Lالماخود فاطمة

102/09/20إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجايمي نتليت10284Cالمصطفى أهنتات

302/09/20إقليم: الصويرةم.م. ابن طفيلإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجسيدي لعروسي18919Nالمصطفى التيكي

502/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجكريمات10040Mالمصطفى مبريك

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

206/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرة 38 مزدوجزاوية بن احميدة10113Sالنشيطي حسن

704/09/19إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 مزدوجدار جمعة03639Eالهام الكو

604/09/19إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 إلتحاق بالزوجالهام صبار 13919Dمزدوجنكا

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 28 مزدوجتفتاشت09958Yالهام مكدوري

306/09/17إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 38 مزدوجلمراسلة18548Kالوناسي خديجة

604/09/19إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 24 مزدوجالغيات13968Gامهليل سارة

602/09/20إقليم: الصويرةم م  بني سليمإقليم: الصويرةم.م الظهر 7 مزدوجامرامر09909Vاميمة قنديل

405/09/11إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 77 مزدوجالغيات13959Xامين بلعياشي

206/09/17إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرةم.م المزيلت 38 مزدوجلحدار13643Dامينة العبادي

202/09/20إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 مزدوجتدزي10259Aانس زرطيح

416/09/97إقليم: الصويرةمدرسة لل أمينة1إقليم: الصويرةم م أكدال 183 أقدمية 16 سنةانعيري نادية 09860S)مزدوجالصويرة )البلدية
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504/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم م امسكركيد 24 مزدوجلبخاتي13647Hانعينيعة زينب

1006/09/17إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم.م المزيلت 38 مزدوجلمراسلة18548Kانوار الزوهري

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم م ابن زهر

مزوك المركزية

627/01/17عمالة: مراكش 42 مزدوجأولد حسون02828Yاهشطار حسنية

105/09/11إقليم: الحوزالخميسإقليم: الصويرةم.م. أركان 38 مزدوجأوريكة03713Kايت ايكن  الحسن

206/09/17إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 38 مزدوجالجعيدات09162Hايت عبد المولى خديجة

602/09/20إقليم: الصويرةم,م الحسيناتإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 إلتحاق بالزوجايمان الروبيو 10050Yمزدوجلحسينات

802/09/20إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الصويرةم م اصهاهل 17 مزدوجأولد امطاع03652Uايمان العروشي

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم.م. أكرارو

النعيرات

1002/09/20إقليم: الصويرة 7 سيدي عيسى 09924Lايوب البخلي

الركراكي
مزدوج

606/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 28 مزدوجأسني03496Zبسمة جميلي

704/09/19إقليم: الحوزمشطونإقليم: الصويرةم م امسكركيد 24 مزدوجتيدلي مسفيوة03300Lبلعوني هجر

404/09/19إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 مزدوجسيدي اسحاق10074Zبن الشارفة فردوس

102/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 سيدي عيسى 09928Rبنون هشام

الركراكي
مزدوج

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 21 مزدوجتفتاشت09958Yبوالنظاظر رضوان

عمالة: الصخيرات زرارةإقليم: الصويرةم م ابن زهر

 - تمارة
116/09/95 171 أقدمية 16 سنةبوجمعة العامري 01004R)مزدوجتمارة )البلدية

102/09/20إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجايمي نتليت10284Cبوجمعة كر

902/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 مزدوجكشولة09973Pبوشرة بن العرجي

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jبوشعيب عنور
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104/09/19إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم.م الظهر 24 مزدوجايمي نتليت10279Xتزيت م

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 مزدوجتفتاشت09958Yتناني كوثر

706/09/17عمالة: مراكشمدرسة ادريس الولإقليم: الصويرةم م  بني سليم 28 إلتحاق بالزوجثورية الزرهوني 02677J مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الصويرةم.م. إندجا 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nثورية بوخريص

216/09/99إقليم: الصويرةمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 135 إلتحاق بالزوجثورية خبير 09871D)مزدوجتالمست )البلدية

704/09/18إقليم: الحوزلرجامإقليم: الصويرةم م اصهاهل 21 مزدوجلل تكركوست03660Cجواد بلحنكية

802/09/20إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 إلتحاق بالزوججيهان نوالي 13937Yمزدوجلمعاشات

406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الصويرةم.م  اساغن 28 إلتحاق بالزوجحاميدي  امال 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م الظهر 11 مزدوجامكراد10367Tحسن أوجدي

802/09/20إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 7 مزدوجامكراد10367Tحسن ادسعيد

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. أدغاسإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 مزدوجادغاس10151Hحسن بلمعلم

102/09/20إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجامخاليف10124Dحسن لحريشي

327/01/17إقليم: الحوزايكودارإقليم: الصويرةمدرسة القدس 22 إلتحاق بالزوجحسناء أتنان 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

316/09/97إقليم: الجديدةمركزية الجديدةإقليم: الصويرةمدرسة لل أمينة1 128 أقدمية 16 سنةحسناء التبسي 08065R)مزدوجالجديدة )البلدية

302/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 سيدي عيسى 09928Rحسناء رفاعي

الركراكي
مزدوج

مجموعة مدارس سد إقليم: الصويرةم م اهل الجمعة

نفيس

604/09/18إقليم: الحوز 28 مزدوجلل تكركوست03657Zحسناء عبد الهادي

504/09/18إقليم: الصويرةم م أيت بوصدوكإقليم: الصويرةم م  لكراردة 21 مزدوجلحسينات10054Cحفيضة باري
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204/09/18إقليم: الصويرةم,م الحسيناتإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 24 إلتحاق بالزوجحفيظة أشيبان 10050Yمزدوجلحسينات

106/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م المزيلت 28 إلتحاق بالزوجحليمة العسلي 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

804/09/19إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 24 مزدوجالغيات13967Fحليمة الهتهوت

402/09/20إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 9 إلتحاق بالزوجحليمة بوصميطي 18548Kمزدوجلمراسلة

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم.م. أدغاس

النعيرات

304/09/19إقليم: الصويرة 14 سيدي عيسى 09924Lحمزة الخصالي

الركراكي
مزدوج

1006/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 38 مزدوجأيت سعيد10057Fحنان احميم

106/09/17إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 28 إلتحاق بالزوجحنان الدغوغي 02873Xمزدوجلمزوضية

102/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 7 مزدوجكريمات10040Mحنان العزوزي

102/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم م تكوشت 7 سيدي عيسى 09928Rحنان لهزيل

الركراكي
مزدوج

102/09/20إقليم: الصويرةم م بئر الزاعإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 مزدوجالمواريد10032Dحنان مهيدرة

802/09/09إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: الصويرةم.م. القاضي عياض 85 إلتحاق بالزوجحورية  أمين 13823Zمزدوجدار سي عيسى

302/09/15إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 36 مزدوجالغيات13963Bحورية شديد

104/09/19إقليم: الصويرةم.م  اساغنإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 مزدوجتافضنا10300Vحياة بكير

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م  بني سليم 24 مزدوجتفتاشت09958Yخالد العلم

102/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجسيدي بولعلم09914Aخالد الكرامسي

202/09/20إقليم: الصويرةم م فج الريحإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجسيدي بولعلم09919Fخالد الناجي

406/09/17إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 38 مزدوجسيدي أتيجي13613Wخالد النوني
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402/09/20إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 8 إلتحاق بالزوجخديجة الهادي 10380Gمزدوجتاركانت

1002/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: الصويرةم.م. أكليف 17 مزدوجراس العين13739Hخديجة بنشليح

1104/09/19إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 24 مزدوجلعمامرة13913Xخديجة خطابي

604/09/19إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 24 مزدوجلمراسلة13602Jخديجة نصوح

402/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 مزدوجكشولة09973Pخولة بوبرود

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم م تكوشت 14 مزدوجأولد امرابط09952Sراوية الرويجل

402/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 مزدوجكشولة09973Pرباب مليكة

806/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 38 مزدوجالغيات13963Bرجاء الحيان

إقليم: قلعة اولد كايد المركزيةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08908Gرحال الدمناتي

1004/09/19إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 24 مزدوجكريمات10040Mرشيد الدحوم

902/09/20إقليم: الصويرةم.م  اساغنإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجتافضنا10300Vرشيد الهدوم

206/09/17إقليم: الصويرةمدرسة الرازيإقليم: الصويرةم م ايت عدي 28 مزدوجأيت داوود )البلدية(09874Gرشيد بن ركبة

1002/09/15إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: الصويرةم.م. تمنت 53 مزدوجمجاط03121Sرشيد حمدي

227/01/17إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الصويرةم.م. كشولة 42 مزدوجأيت فاسكا03259Sرشيد صابر

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 21 مزدوجتاركانت10380Gرشيد ناسك

102/09/20إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م الظهر 17 مزدوجايمي نتليت10284Cرضوان جراري

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم م  اغيسي 11 إلتحاق بالزوجرفيق فاطمة الزهراء 09952Sمزدوجأولد امرابط
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عمالة: الصخيرات احمد الحنصاليإقليم: الصويرةمدرسة الصقالة

 - تمارة
116/09/89 164 أقدمية 16 سنةزروق آمنة 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفةإقليم: الصويرةم.م.ابن سينا

ملول
116/09/92 109 إلتحاق بالزوجةزكرياء صابر 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

406/09/17إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 38 مزدوجأيير13840Tزهراء الكسيري

302/09/20إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 17 مزدوجلبخاتي13647Hزهرة عفال

202/09/20إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 7 مزدوجانزالت لعظم09110Bزهير اليافعي

1102/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم م ايت عدي 17 مزدوجلمصابح13667Eزهيرة البوزاري

1004/09/19إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 24 مزدوجمجي09970Lسارة الحسني

506/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الصويرةم م تليوة 32 مزدوجتمزوزت03347Mسامي بوعزة

502/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 7 مزدوجكشولة09973Pسعاد اليامني

903/09/20إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرةم.م المزيلت 7 إلتحاق بالزوجسعاد انعينعة 13643Dمزدوجلحدار

402/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم م ابن تومرت 7 مزدوجسيدي بولعلم09914Aسعاد بن لخضر

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس

 - تمارة
501/01/17 45 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wسعاد زروال

اولد سيدي عيسى إقليم: الصويرةم م ابن تومرت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
502/09/20 7 سيدي عيسى بن 08880Bسعيد أيت رباي

سليمان
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: الصويرةم.م.تركانت

يوسف بن تاشفين

207/09/16إقليم: طانطان 35 مزدوجطانطان )البلدية(15370Fسعيد ابا الخليل

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 17 مزدوجتفتاشت09958Yسعيد بلوك

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 14 مزدوجامكراد10367Tسعيد تريكي

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفضناإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 15 مزدوجتافضنا10294Nسعيد محبوب
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402/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارةإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوججنان بويه13716Hسعيد منيني

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة الندلسإقليم: الصويرةم.م. كشولة 259 أقدمية 16 سنةسعيد مهاصر 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

102/09/20إقليم: الحوزاولماسإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجستي فاطمة03699Vسعيد وللي

304/09/18إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الصويرةم م  لكراردة 31 مزدوجالجعيدات09156Bسعيدة خرطوش

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 11 مزدوجامخاليف10120Zسفيان ارويبعة

406/09/17إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: الصويرةم م الميرات 29 إلتحاق بالزوجسكينة شعيب 13810Kمزدوجمول البركي

إقليم: قلعة اولد منصور المركزيةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا

 السراغنة
302/09/20 17 مزدوجزمران الشرقية08919Uسلمة المداح

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم م تكوشت

العياشي المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 24 مزدوجالمنابهة02767Gسلمى ايت ليلي

104/09/18إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: الصويرةم م أقرمود 21 إلتحاق بالزوجسلمى كلباحي 13890Xمزدوجأولد سلمان

402/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم م تكوشت 7 سيدي عيسى 09928Rسلمى لحصيري

الركراكي
مزدوج

102/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 سيدي عيسى 09928Rسلوى الكنيمة

الركراكي
مزدوج

1102/09/20إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: الصويرةم م تكاديرت 17 مزدوجلعمامرة13915Zسمية لحباب

306/09/01إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 156 إلتحاق بالزوجسميرة  بحومي 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

204/09/19إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 مزدوجأولد امرابط09951Rسميرة أصالح

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت

ملول
102/09/16 36 إلتحاق بالزوجسميرة أوشن 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

302/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: الصويرةم م ايت عدي 17 مزدوجراس العين13734Cسميرة الحضري

1002/09/20إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 7 مزدوجامكراد10367Tسميرة اماست
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427/01/17إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم م سيدي علي الكرلتي 42 مزدوجأيير13840Tسميرة بكار

604/09/19إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 24 مزدوجالغيات13974Nسميرة بونوارة

1104/09/19إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 24 مزدوجلعمامرة13911Vسناء ابوفوزية

224/07/12إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 51 مزدوجأيت فاسكا03258Rسناء مكروم

506/09/17إقليم: آسفيم/م امشعرنإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 38 مزدوجلحدار13637Xسهام  لمزيري

604/09/19إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 مزدوجكريمات10045Tسهام العرج

604/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 14 مزدوجسيدي بولعلم09914Aسهام جابر

1004/09/18إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم م الميرات 18 مزدوجكشولة09973Pسهام زبيدة

602/09/20إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 7 مزدوجكشولة09978Vسهام لبطيطا

1102/09/20إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: الصويرةم م امسكركيد 17 مزدوجلعمامرة13915Zسهام مرداد

704/09/18إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 28 مزدوجالغيات13967Fسهام مهلي

1004/09/19إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 21 مزدوجسيدي اسحاق10074Zسهيل كوليتة

502/09/20إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 17 مزدوجلعمامرة13911Vسومية الكيري

606/09/17إقليم: آسفيم/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م المزيلت 38 مزدوجنكا13926Lسومية انوار

مدرسة القاعدة إقليم: الصويرةم.م. الجولن

العسكرية

106/09/17إقليم: الرحامنة 29 إلتحاق بالزوجسومية بوتكريدة 08774Lمزدوجانزالت لعظم

102/09/20إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 7 مزدوجكشولة09978Vسومية قائم ليلى

502/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 مزدوجكريمات10040Mشريفة غنباجة
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906/09/17إقليم: الحوزالولجةإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 38 مزدوجسيدي عبد ا غيات03339Dشعشاع عبد الهادي

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 14 إلتحاق بالزوجشهرزاد الورياشي 10057Fمزدوجأيت سعيد

602/09/20إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10086Mشيماء النعيمة

803/09/13إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: الصويرةم م اهل الجمعة 47 إلتحاق بالزوجصباح الحور 13622Fمزدوجبوكدرة

1102/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 17 مزدوجلمصابح13667Eصباح الدالي

مدرسة الحسن إقليم: الصويرةمدرسة الرازي

الزهراوي

206/09/17عمالة: مراكش 24 إلتحاق بالزوجصفاء والمدني 02732U سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

304/09/18إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: الصويرةم.م. أولد حسان 21 مزدوجالغيات13978Tصلح الدين تاودي

102/09/20إقليم: الصويرةم م ابن تومرتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجاكليف10180Pطارق أوزال

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم.م.المرابطين 28 مزدوجأولد امرابط09952Sطارق السناني

401/01/10إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الصويرةمدرسة المعتمد بن عباد 26 إلتحاق بالزوجعائشة  الكريني 13838Rمزدوجأيير

604/09/18إقليم: الحوزاسكينإقليم: الصويرةم م أقرمود 21 مزدوجأوريكة03710Gعائشة الهتهوت

404/09/18إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: الصويرةم.م. الفرابي 22 إلتحاق بالزوجعائشة ايللن 13595Bمزدوجشهدة

702/09/20إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 7 مزدوجامخاليف10120Zعائشة زهوان

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم م فج الريح 18 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hعائشة وداد

702/09/20إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجايذا وعزا10319Rعادل المحب

106/09/17إقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 28 مزدوجسيدي بوبكر09069Gعبد الله الخارجي

604/09/18إقليم: الحوزلرجامإقليم: الصويرةم م  لكراردة 18 مزدوجلل تكركوست03660Cعبد الله سبعين
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904/09/19إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 11 مزدوجامخاليف10120Zعبد الله لحلو

304/09/18إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم م الميرات 25 مزدوجالغيات13967Fعبد الجليل نعيم

302/09/20إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجامخاليف10124Dعبد الحفيظ مبسيط

506/09/17إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم م الميرات 32 مزدوجلمراسلة13610Tعبد الحق بلعريشي

602/09/20إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجايذا وعزا10319Rعبد الحميد أزنير

102/09/20إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجايمي نتليت10284Cعبد الرحمان  ناضيم

216/09/93إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 195 أقدمية 16 سنةعبد الرحمان أقسو 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجامكراد10367Tعبد الرحمان الكشير

402/09/20إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 7 مزدوجكشولة09978Vعبد الرحيم الشاعي

102/09/20إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجتدزي10259Aعبد الرحيم المرابط

216/09/98إقليم: الصويرةمدرسة ايت رشيدإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 163 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم اهريشة 09873F)مزدوجتالمست )البلدية

102/09/20إقليم: الصويرةم م اطايبينإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجسيدي الجزولي10269Lعبد الرحيم نعيم

102/09/20إقليم: الصويرةم م بئر الزاعإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجالمواريد10032Dعبد الرزاق العدراوي

117/09/84إقليم: الصويرةمدرسة الخنساءإقليم: الصويرةم.م.ابن سينا 205 أقدمية 16 سنةعبد الرزاق ايبوعججن 24206K)مزدوجالصويرة )البلدية

316/09/97إقليم: آسفيم/م دار المدراويإقليم: الصويرةم م سيدي علي الكرلتي 175 أقدمية 16 سنةعبد العالي  اصنيكي 13904Mمزدوجاصعادل

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: الصويرةم.م. أدغاس

 السراغنة
302/09/20 7 مزدوجأولد خلوف08851Vعبد العالي المودن

604/09/19إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 21 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hعبد العالي ناني
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302/09/20إقليم: الحوزتلتستإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجتيغدوين03277Lعبد العزيز أهريو

404/09/19إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 11 مزدوجتدزي10259Aعبد الغني الضعيف

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البير

وتنان
206/09/01 159 أقدمية 16 سنةعبد الكبير الشطبي 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

104/09/02إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 149 أقدمية 16 سنةعبد اللطيف أفلكاي 09993Lمزدوجاوناغة

204/09/18إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم م اطايبين 21 مزدوجلمراسلة13602Jعبد اللطيف بن ديدي

402/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م الظهر 7 مزدوجكريمات10040Mعبد ا  أجكرو

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديقإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجايدا وكازو10348Xعبد ا سمان

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازنإقليم: الصويرةم.م المزيلت 31 مزدوجامرامر09904Pعبد ا عالم

302/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10083Jعبد ا لكرايشي

404/09/18إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 28 مزدوجمجي09963Dعبد المنان العلمي

106/09/17إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 28 مزدوجلكدادرة10068Tعبد الهادي باز

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 18 مزدوجتفتاشت09958Yعبد الوهاب الغلط

202/09/20إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10086Mعبد الوهاب الكتاني

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 17 مزدوجتاركانت10380Gعبدا الجداوي

802/09/20إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 7 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hعبدالمولى بوهلل

104/09/19إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 21 مزدوجلمراسلة13602Jعبدالناصر السكاك

306/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم.م  اساغن 22 إلتحاق بالزوجةعبدالواحد صعدل 09963Dمزدوجمجي
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404/09/18إقليم: الصويرةم م أيت بوصدوكإقليم: الصويرةم م بئر كوات 25 مزدوجلحسينات10054Cعثمان بورشوق

102/09/20إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجامخاليف10124Dعثمان سفير

604/09/18إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 18 مزدوجلمراسلة13607Pعز الدين أكطوان

102/09/20إقليم: الصويرةم م خالد بن الوليدإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 مزدوجامرامر09911Xعز الدين بولهنا

104/09/19إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 21 مزدوجسيدي عبد الجليل10132Mعزالدين صبحي

102/09/20إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 7 مزدوجأولد امرابط09951Rعزيز ضافر

1004/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البيرإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 21 مزدوجمجي09966Gعزيزة اهضير

202/09/20إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرةم م تكوشت 17 مزدوجلعمامرة13911Vعزيزة لشكر

204/09/19إقليم: الصويرةم.م. الموحدينإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 11 مزدوجتاركانت10381Hعلي ادحجوب

إقليم: قلعة مدرسة شوقيإقليم: الصويرةم.م.المرابطين

 السراغنة
227/01/17 42 مزدوجتمللت )البلدية(08771Hعلي بنعلي

102/09/20إقليم: الصويرةم.م الظهرإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجامكراد10373Zعمر احمو

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jعمر الزيتوني

مجموعة مدارس احمد إقليم: الصويرةم.م.المرابطين

بلهاشمي المركزية

427/01/17عمالة: مراكش 42 مزدوجالمنابهة02762Bعمر الفللي

اولد علي الجمعة إقليم: الصويرةم.م. أكرارو

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
102/09/20 7 سيدي عيسى بن 08876Xعمر بيا

سليمان
مزدوج

مجموعة مدارس إقليم: الصويرةم.م. الفرابي

لهبيشات المركزية

802/09/09عمالة: مراكش 83 مزدوجالمنابهة02760Zغزلن الخلفي

406/09/17إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 38 مزدوجسيدي أتيجي13613Wفاطة الزهراء بلغربي

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة الخليلإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 153 إلتحاق بالزوجفاطمة اسفسي 18539A)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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1004/09/18إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 31 مزدوجالكرعاني13676Pفاطمة الزهراء اشديك

502/09/20إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازنإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 مزدوجامرامر09904Pفاطمة الزهراء البداوي

1102/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم م ابن تومرت 17 مزدوجلمصابح13667Eفاطمة الزهراء البويري

104/09/18إقليم: الصويرةم م  بني سليمإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 21 مزدوجامرامر09909Vفاطمة الزهراء التجاني

إقليم: قلعة اولد بومنيع المركزيةإقليم: الصويرةم م امسكركيد

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجسيدي موسى09023Gفاطمة الزهراء الدعدي

806/09/17إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 38 مزدوجلمراسلة18548Kفاطمة الزهراء السيحي

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا

 السراغنة
202/09/20 17 مزدوجواركي08825Sفاطمة الزهراء الشهر

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرةم م تكاديرت 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الصديقي 10265Gمزدوجسيدي الجزولي

104/09/18إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 31 مزدوجسيدي لعروسي10136Sفاطمة الزهراء الصولي

404/09/18إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 28 مزدوجلمراسلة13607Pفاطمة الزهراء امشيمش

106/09/17إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 28 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بركة 03098Sمزدوجتاولوكلت

302/09/20إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بنكلوش 13943Eمزدوجلمعاشات

النواجي اقصيب إقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 7 مزدوجمزم صنهاجة08873Uفاطمة الزهراء سلمي

504/09/18إقليم: الحوزتافزاإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 31 مزدوجأوريكة03708Eفاطمة الزهراء شبشوب

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي

وتنان
202/09/16 35 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء فرسان 21813Jمزدوجأورير

604/09/19إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 24 مزدوجلمراسلة13602Jفاطمة الزهراء قشاب

802/09/20إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم م ابن تومرت 7 مزدوجكشولة09978Vفاطمة الزهراء لخيال
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827/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم م الميرات 42 مزدوجسيدي أتيجي13615Yفاطمة الزهراء محبوبي

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: الصويرةم م  سكياط 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مرزاق 13697Mمزدوججدور

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم م فج الريح

انجيم المركزية

502/09/15عمالة: مراكش 53 مزدوجالمنابهة02757Wفاطمة الزهراء ويساعد

102/09/14إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 35 إلتحاق بالزوجفاطمة الصغير 02843Pمزدوجسيدي المختار

204/09/19إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الصويرةم م تكوشت 24 مزدوجتيزكين03628Tفاطمة الهنا

102/09/20إقليم: الصويرةم م فج الريحإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 17 مزدوجسيدي بولعلم09919Fفاطمة بن تزروت

1101/01/17إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبةإقليم: الصويرةم.م. سميمو 42 مزدوجاورتزاغ15560Mفاطمة بنطور

104/09/18إقليم: آسفيم/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 31 مزدوجنكا13926Lفاطمة حمي

404/09/19إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 24 مزدوجاتوابت13952Pفاطمة عمران

102/09/20إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 17 مزدوجلعمامرة13911Vفاطمة لحام

301/01/17إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 35 إلتحاق بالزوجفتيحة القرطيطي 13851Eمزدوجأيير

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: الصويرةمدرسة القدس

ملول
404/09/02 104 مزدوجالقليعة )البلدية(20000Nفتيحة المعزة

224/07/12إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 51 مزدوجأيت فاسكا03258Rفضيل احظروف

906/09/17إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 38 مزدوجأيير13843Wفنين الزوهرة

504/09/18إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 31 مزدوجلمراسلة13610Tفوزية بالخراز

102/09/20إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرةم م. السعديين 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10090Sكبير الوارمة

504/09/18إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 31 مزدوجلمراسلة13610Tكبيرة الحوزي
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1004/09/18إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 31 مزدوجالكرعاني13671Jكبيرة ضرنيف

102/09/16إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء 26 مزدوجمجي09963Dكبيرة علواش

1002/09/20إقليم: الصويرةم م بئر الزاعإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجالمواريد10032Dكريم الكيحل

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 14 مزدوجامخاليف10120Zكريمة بن فيعى

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم م تكاديرت

النعيرات

102/09/20إقليم: الصويرة 7 سيدي عيسى 09924Lكريمة بورحيل

الركراكي
مزدوج

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 21 إلتحاق بالزوجكريمة دوان 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

116/09/95إقليم: بنسليمانمدرسة بوزنيقةإقليم: الصويرةم م ام العيون 199 أقدمية 16 سنةكريمة عطيف 26924P)مزدوجبوزنيقة )البلدية

202/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم م تكوشت 7 مزدوجسيدي بولعلم09914Aكريمة مهديوي

406/09/17إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم.م المزيلت 28 إلتحاق بالزوجكلثوم جباد 13820Wمزدوجمول البركي

602/09/14إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الصويرةم.م  افرا 61 مزدوجارفود )البلدية(09380Vكنزة حسناوي

402/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 مزدوجكريمات10040Mكوثر ايت عيسى

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hكوثر سومان

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 38 مزدوجتاركانت10380Gكوثر كسمات

804/09/12عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: الصويرةم,م الحسينات 29 إلتحاق بالزوجلبريد هدى 26349Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس ايت إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق

بل وسعيد المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجلبنى البكاري 02751Pمزدوجحربيل

206/09/17إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 28 إلتحاق بالزوجلبنى العطري 13834Lمزدوجالبدوزة

106/09/17إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 28 إلتحاق بالزوجلبنى الفلحي 10025Wمزدوجمسكالة
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804/09/19إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 24 مزدوجاتوابت13946Hلبنى الهيري

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 14 مزدوجامكراد10367Tلحسن أيت بن علي

404/09/19إقليم: الصويرةم.م.تركانتإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 24 مزدوجتاركانت10387Pلطيفة مسافع

506/09/17إقليم: آسفيم/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م المزيلت 38 مزدوجنكا13926Lلطيفة منقاد

502/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 مزدوجسيدي لعروسي10147Dلمياء لطرش

مدرسة خديجة أم إقليم: الصويرةمدرسة ابن رشد

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
503/09/13 48 مزدوجالفنيدق )البلدية(05438Kلوبنة عواد

206/09/17إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 28 مزدوجأيت سعيد10062Lليلى العسري

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

102/09/10إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: الصويرة 15 إلتحاق بالزوجليلى المعين 04691Y عين بني مطهر

)البلدية(
مزدوج

105/09/03إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: الصويرةم م تابولعوانت 141 أقدمية 16 سنةليلى لخضر 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

302/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم م  بني سليم 17 سيدي عيسى 09928Rليلى لصفر

الركراكي
مزدوج

1002/09/20إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 مزدوجسيدي الجزولي10275Tماء العينين مازي

604/09/18إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م الميرات 28 مزدوجلمراسلة13607Pمارية العدراوي

202/09/20إقليم: الصويرةم.م  اساغنإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجتافضنا10300Vمبارك ككوس

704/09/19إقليم: الصويرةمدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م. تمنت 11 مزدوجأيت داوود )البلدية(09874Gم أسوس

602/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجكريمات10040Mم اباحمدون

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. طارق بن زيادإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 13 مزدوجايدا وكازو10344Tم ادبل

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 15 مزدوجتفتاشت09958Yم العوادلة
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104/09/19إقليم: الصويرةم م ايت عديإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 11 مزدوجاكليف10189Zم القاسمي

416/09/96إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرةسيدي عمرو 189 أقدمية 16 سنةم المسحوق 25709U)مزدوجالصويرة )البلدية

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. إندجاإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجالزاويت10206Tم الناجي

204/09/19إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 24 مزدوجالغيات13968Gم حارب الزمان

1004/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: الصويرةم م تكولت 14 مزدوجلمزوضية02876Aم حفيظ

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديقإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجايدا وكازو10348Xم درقوي

204/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 15 مزدوجسيدي اسحاق10073Yم سخير

702/09/20إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 7 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hم شملل

404/09/19إقليم: الصويرةم.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 14 مزدوجتاركانت10387Pم فتح

227/01/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الصويرةم م أقرمود 32 مزدوجاغمات03375Tم فتحي

302/09/20إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجامكراد10367Tم لعشير

1002/09/20إقليم: الصويرةم.م. طارق بن زيادإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 مزدوجايدا وكازو10344Tمحند ادالقاضي

204/09/18إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الصويرةم م تليوة 21 إلتحاق بالزوجمديحة الزنكدي 03706Cمزدوجأوريكة

إقليم: قلعة مدرسة شوقيإقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء

 السراغنة
804/09/18 31 مزدوجتمللت )البلدية(08771Hمربم ايت عبد المولى

م م سيدي صالح 

الركراركي

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: الصويرة

عين السبع الحي 
107/09/05 116 إلتحاق بالزوجمريم إمزي 01586Y الصخور السوداء

)المقاطعة(
مزدوج

606/09/17إقليم: آسفيم/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 38 مزدوجنكا13926Lمريم ازبيرية

104/09/19إقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحانإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 11 مزدوجأيت عيسى اححان10332Eمريم الراجي
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504/09/19إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 14 إلتحاق بالزوجمريم الكمري 13937Yمزدوجلمعاشات

1102/09/20إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 إلتحاق بالزوجمريم النويكة 13676Pمزدوجالكرعاني

502/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 مزدوجسيدي لعروسي10147Dمريم حمري

704/09/18إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 21 إلتحاق بالزوجمريم لمشاعبي 13890Xمزدوجأولد سلمان

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم م  اغيسي

النعيرات

613/02/17إقليم: الصويرة 30 سيدي عيسى 09924Lمريم ممتاز

الركراكي
مزدوج

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

804/09/19إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرة 14 مزدوجسيدي علي الكراتي10090Sمزوز يوسف

502/09/20إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 7 مزدوجايمي نتليت10284Cمسلك مراد

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 29 مزدوجتفتاشت09958Yمصطفى  ازعيكر

604/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 مزدوجتفتاشت09958Yمصطفى لوليدة

202/09/20إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10086Mمعاد المصلوحي

704/09/19إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 مزدوجتدزي10259Aمليكة ايت همو بل

802/09/20إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي الجزولي10275Tمنعم اجكاكل

1102/09/20إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 17 مزدوجلعمامرة13915Zمنى البركاوي

1102/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم.م بوزمور 17 مزدوجلمصابح13667Eمنى البرنوصي

904/09/18إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 31 مزدوجاتوابت13947Jمنى الدهري

302/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 مزدوجسيدي لعروسي10147Dمنى الضروفي

102/09/20إقليم: الصويرةم م. السعديينإقليم: الصويرةم م تكوشت 7 مزدوجتاكوشت10196Gمنى بلدي
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502/09/20إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجامخاليف10124Dمهدي  مصران

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م الظهر 18 مزدوجتاركانت10387Pموح إسماعيل

502/09/20إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 7 مزدوجايمي نتليت10284Cميلود مزكورة

504/09/02إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 145 أقدمية 16 سنةمينة آيت بلقاسم 09993Lمزدوجاوناغة

502/09/20إقليم: الصويرةم م أيت بوصدوكإقليم: الصويرةم م اطايبين 8 إلتحاق بالزوجنادية ابار 10054Cمزدوجلحسينات

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 21 مزدوجكريمات10036Hنادية الكريبة

إقليم: قلعة مايات المركزيةإقليم: الصويرةم م ايت عدي

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجميات08974Dنادية الغزاوي

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفينإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 مزدوجسيدي غانم10202Nنادية شميرو

504/09/19إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 24 مزدوجاتوابت13946Hنادية لمقاري

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: الصويرةم.م. الجاحظ

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
107/09/05 123 أقدمية 16 سنةنبيل  مفتاحي 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

106/09/17إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 38 مزدوجلمراسلة18548Kنجوى مرسلي

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم.م  افرا

النعيرات

302/09/20إقليم: الصويرة 7 سيدي عيسى 09924Lنجيب الحكمي

الركراكي
مزدوج

102/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 17 مزدوجالتوامة03461Lنزهة أشطا

المدرسة البتدائية إقليم: الصويرةم.م.تركانت

يوسف بن تاشفين

202/09/16إقليم: طانطان 45 مزدوجطانطان )البلدية(15370Fنزهة اجاع

104/09/19إقليم: الصويرةمدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م. تمنت 15 إلتحاق بالزوجنزهة المظفر 09874G)مزدوجأيت داوود )البلدية

402/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 مزدوجكشولة09973Pنسيمة لعبوب

إقليم: قلعة الكرارمة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا

 السراغنة
202/09/20 17 مزدوجالجوالة08933Jنعيمة سعيدي
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104/09/19إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 11 إلتحاق بالزوجنهيلة سنبار 13952Pمزدوجاتوابت

1102/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 17 مزدوجلمصابح13667Eنهيلة فيتاوي

209/10/17إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرةم م اطايبين 38 مزدوجلحدار13643Dنوال العود

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء 15 مزدوجأولد امرابط09952Sنوال سعيدو

102/09/20إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 7 مزدوجايمي نتليت10284Cنوالدين وكريم

202/09/20إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجسيدي بوبكر09076Pنور الدين الشافق

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: الصويرةم.م  افرا

 السراغنة
402/09/20 7 مزدوجزمران الشرقية08904Cنور الدين القدوري

1002/09/15إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: الصويرةم.م. تمنت 42 مزدوجمجاط03121Sنورة الناجي

104/09/18إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 22 إلتحاق بالزوجنورة بورجي 13942Dمزدوجلمعاشات

مجموعة مدارس أولد إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي

دليم المركزية

727/01/17عمالة: مراكش 35 مزدوجأولد دليم02776Sنورة ديدوح

304/09/19إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 14 مزدوجسيدي اسحاق10074Zهاجر جوهرة

904/09/19إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 11 مزدوجكريمات10036Hهرتال فاطمة

م م سيدي صالح 

الركراركي

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: الصويرة 165 أقدمية 16 سنةهشام بليق 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم م تكولت

النعيرات

202/09/20إقليم: الصويرة 7 سيدي عيسى 09924Lهشام بن لخضر

الركراكي
مزدوج

804/09/18إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 18 مزدوجلمصابح13667Eهشام فريندي

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة رحال المسكينيإقليم: الصويرةمدرسة الصقالة 124 نعمأقدمية 16 سنةهند  التاغي 13553F)مزدوجآسفي )البلدية

302/09/20إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 مزدوجكشولة09978Vوجدان اشكيكة
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504/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 11 إلتحاق بالزوجوجدان الحو 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

302/09/20إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10086Mوجدان بن البيضاء

502/09/20إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 8 إلتحاق بالزوجوجدان هواري 13943Eمزدوجلمعاشات

304/09/19إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 24 مزدوجالغيات13974Nوداد مصالح

إقليم: قلعة اشطيبة المركزيةإقليم: الصويرةم م ايت عدي

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجالشطيبة09039Zوفاء السالمي

106/09/17إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 38 مزدوجلمزوضية02881Fوفاء عفيف

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس

 - تمارة
501/01/17 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wياسين أكنيز

1002/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم م تكولت 7 مزدوجسيدي بولعلم09914Aياسين القرمودي

404/09/18إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 21 مزدوجرأس عين الرحامنة09171Tياسين ايغمور

404/09/19إقليم: الصويرةسيدي عمروإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 14 مزدوجسيدي أحمد السايح10307Cياسين بتسمومت

602/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجكشولة09973Pياسين بزوزي

604/09/18إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم.م المزيلت 18 مزدوجلمراسلة13607Pياسين بوعلم

806/09/17إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: الصويرةسيدي عمرو 22 مزدوجسيدي أحمد السايح10310Fياسين كمال

402/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10083Jياسين لفوري

302/09/20إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجكريمات10036Hياسين مشكوك

502/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجسيدي علي الكراتي10083Jيحيى الخالدي

302/09/20إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 7 مزدوجامكراد10367Tيوسف ادالحاج
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327/01/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 34 مزدوجأوريكة03713Kيوسف ازماون

106/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 38 مزدوجسيدي عبد الجليل10132Mيوسف السفريوي

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازنإقليم: الصويرةم م  بني سليم 17 مزدوجامرامر09904Pيوسف الصابحي

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 مزدوجإيغود13774Wيوسف الكردوني

302/09/20إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجكشولة09978Vيوسف المومني

102/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجسيدي لعروسي10147Dيوسف النفيري

216/09/95إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم.م. الرياض 183 أقدمية 16 سنةيوسف سيفر 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي الجزولي10275Tيوسف لقليسا

706/09/17إقليم: آسفيم/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 32 مزدوجنكا13926Lيوسف محيدرة

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. الموحدينإقليم: الصويرةم.م. أكرارو 14 مزدوجتاركانت10381Hيونس اللطيفي

404/09/19إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم.م. سميمو 11 مزدوجأولد امرابط09951Rيونس ريطل

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: الصويرةمدرسة البحيرة

ملول
102/09/14 30 الدشيرة الجهادية 05055Uحسن اغايو

)البلدية(
المازيغية

عمالة: أكادير  إدا م. سكينـة بنت الحسيـنإقليم: الصويرةم سيدي بوسكري

وتنان
202/09/15 36 المازيغيةاكادير )البلدية(04815Hعبد الرحمن شرقي

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

مجموعة مدارس دار عمالة: مراكش

باقة المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوج فاطمة الزهراء منير 02822Sمزدوجأولد حسون

216/09/87عمالة: مراكشمدرسة للأسماءعمالة: مراكشمدرسة النبعاث 140 أقدمية 16 سنةأتجا آسيا 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة دار السلمعمالة: مراكش 153 أقدمية 16 سنةإحباش جميلة 26724Xمزدوجسعادة

305/09/11عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتعمالة: مراكشمدرسة المل 29 إلتحاق بالزوجأصبار الشعيبية 25426Lمزدوجتسلطانت
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مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

718/09/02عمالة: مراكشمدرسة عقبة بن نافععمالة: مراكش 89 إلتحاق بالزوجأمينة عسريوي 02658N مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد الواحد 

المراكشي

817/09/84عمالة: مراكشمدرسة اليرموكعمالة: مراكش 122 نعمأوني وفاء 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

102/09/16إقليم: الحوزتيوليعمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجةأيت منصور نور الدين 03784Mمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس ثلثاء 

البور المركزية

123/01/17إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزيةعمالة: مراكش 30 مزدوجسيدي عبد  ا09196Vإيمان  الززولي

مجموعة مدارس أبي 

السباع المركزية

618/09/02عمالة: مراكشمدرسة 11 ينايرعمالة: مراكش 141 أقدمية 16 سنةابتسام الديابي 02482X)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

102/09/16عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةعمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجاسماء الحمر 26349Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

116/09/98عمالة: مراكش 153 أقدمية 16 سنةاعنيبة هند 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس أيت 

كوفي المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

تازاكورت المركزية

314/09/01عمالة: مراكش 82 إلتحاق بالزوجةالدريسي كمال مولي رشيد 02585Jمزدوجسعادة

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة النسيمعمالة: مراكشمدرسة الكحيلي 124 أقدمية 16 سنةالتودي منى 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

لهبيشات المركزية

202/09/14إقليم: الحوزتكانةعمالة: مراكش 39 مزدوجاغواطيم03754Eالحسن الحيان

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة ابن حبوسعمالة: مراكشمدرسة الوئام 151 أقدمية 16 سنةالحسيني  خديجة 02496M)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة المنهلعمالة: مراكش 134 إلتحاق بالزوجالراضي هودى 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس عمالة: مراكشمدرسة م الحنصالي

تامسنة المركزية

1004/09/18عمالة: مراكش 14 نعمالزهرة حداني 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة 

المركزية

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة المصلىعمالة: مراكش 157 أقدمية 16 سنةالزهواني عزالدين 02717C سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس النخيل 

المركزية

314/09/01عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكش 151 أقدمية 16 سنةالزين وسيلة 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/93عمالة: مراكشفرعية الكواسمعمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكا 159 أقدمية 16 سنةالسعدية اليوبي أمين 20643Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس 

لهبيشات المركزية

مجموعة مدارس ايت عمالة: مراكش

بل وسعيد المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 19 إلتحاق بالزوجالسعدية قشقاش 02751Pمزدوجحربيل
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مجموعة مدارس 

الشويطر المركزية

116/09/86عمالة: مراكشمدرسة معطى اعمالة: مراكش 147 إلتحاق بالزوجةالسميج أحمد 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس باب 

الطلس المركزية

506/09/00عمالة: مراكشمدرسة الهدىعمالة: مراكش 145 أقدمية 16 سنةالسيتاني وفاء 25246R)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مدرسة خديجة بنت عمالة: مراكش

خويلد

716/09/93عمالة: مراكش 45 إلتحاق بالزوجالعباسي فاطمة 02719E سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

617/09/90عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكشمدرسة ابن يوسف 126 أقدمية 16 سنةالمتوكل  سعاد 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

216/09/86عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 160 إلتحاق بالزوجةالمصطفى بوقل 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس دار 

باقة المركزية

116/09/84عمالة: مراكشمدرسة سكينةعمالة: مراكش 169 أقدمية 16 سنةالمنصوري نورالدين 02722H سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عبد السلم عمالة: مراكشمدرسة اليوسي

جبران 2

301/01/12عمالة: مراكش 33 إلتحاق بالزوجالنخيلي فاطمة الزهراء 02688W مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

414/09/01عمالة: مراكشمدرسة الموردعمالة: مراكش 95 إلتحاق بالزوجالهام لعكاكف 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزية

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكش 95 إلتحاق بالزوجاليازولي سمية 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

لخوادرة المركزية

304/09/02عمالة: مراكشمدرسة الترميديعمالة: مراكش 89 إلتحاق بالزوجامال ابل 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكشمدرسة الخنساء 84 إلتحاق بالزوجامال بومنقار 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة جنان أورادعمالة: مراكشمدرسة ابن المقفع 162 أقدمية 16 سنةامينة  بوسرة 27456T)مزدوججليز )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكشمدرسة اليرموك

المراكشي

116/09/91عمالة: مراكش 86 نعمامينة المتوكل 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

504/09/19عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيعمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجامينة لحسيني 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس دار 

باقة المركزية

مجموعة مدارس باب عمالة: مراكش

الطلس المركزية

407/09/05عمالة: مراكش 76 مزدوجالويدان02818Mاورتي مريم

مجموعة مدارس أيت 

كوفي المركزية

616/09/98عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونعمالة: مراكش 117 إلتحاق بالزوجايت الكبير سناء 24537Vمزدوجسعادة

مدرسة سيدي يوسف 

بن علي

304/09/02عمالة: مراكشمدرسة برادي 2عمالة: مراكش 120 أقدمية 16 سنةايت بلقاس زبيدة 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

216/09/86عمالة: مراكشمدرسة بن إعيشعمالة: مراكشمدرسة العباسية 137 أقدمية 16 سنةايرام احمد 02567Pمزدوجسعادة

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

116/09/86عمالة: مراكشمدرسة جنان أورادعمالة: مراكش 167 أقدمية 16 سنةايلي فاتحة 27456T)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكشمدرسة سجلماسة 64 نعمايمان  اهل  المصلح 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الحرمل واعزو المركزية

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكش 113 إلتحاق بالزوجبدي سهام 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

105/09/11عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةعمالة: مراكشمدرسة المل 38 إلتحاق بالزوجبديعة بنميسة 26349Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد 

جلل المركزية

406/09/01عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكش 138 إلتحاق بالزوجبستور إلهام 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

121/09/83عمالة: مراكشمدرسة إسيلعمالة: مراكشمدرسة الواحة 156 أقدمية 16 سنةبشرى  الثقة 02494K)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكش 102 إلتحاق بالزوجبشرى الخطيب 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

مسعود المركزية

114/09/01عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائيةعمالة: مراكش 84 إلتحاق بالزوجبشرى رضناوي 27261F)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة 

المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

تازاكورت المركزية

116/09/94عمالة: مراكش 151 أقدمية 16 سنةبعضين مصطفى 02585Jمزدوجسعادة

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة النبعاثعمالة: مراكشمدرسة الخنساء 124 أقدمية 16 سنةبلحيرش بهيجة 02730S سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة غرناطةعمالة: مراكش 178 إلتحاق بالزوجةبلغيت عبد الوهاب 25425K)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس بن 

علل المركزية

216/09/92عمالة: مراكشمدرسة الياسمينعمالة: مراكش 110 إلتحاق بالزوجةبن الحادق أحمد 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

جلل المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

تازاكورت المركزية

316/09/97عمالة: مراكش 108 إلتحاق بالزوجبن الزاوية نجاة 02585Jمزدوجسعادة

مجموعة مدارس 

الشويطر المركزية

مدرسة الشفشاوني عبد عمالة: مراكش

ا

1029/10/01عمالة: مراكش 136 إلتحاق بالزوجبنهميم مليكة 02460Y)مزدوججليز )المقاطعة

816/09/99عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكشمدرسة 20 غشت 85 إلتحاق بالزوجبوشرى بوجليدة 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الحاج 

ادريس المركزية

إقليم: قلعة لبرارجة المركزيةعمالة: مراكش

 السراغنة
202/09/16 45 مزدوجأولد يعقوب09048Jتابت  فتيحة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

لهبيشات المركزية

مجموعة مدارس ايت عمالة: مراكش

بل وسعيد المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 11 إلتحاق بالزوجتاقي الهام 02751Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

302/09/16إقليم: الحوزايت قدورعمالة: مراكش 35 مزدوجاغمات03372Pثورية احبابو

مجموعة مدارس 

السويهلة المركزية

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة بن إعيشعمالة: مراكش 101 إلتحاق بالزوجثورية بوحيفظ 02567Pمزدوجسعادة

416/09/93عمالة: مراكشمدرسة للأسماءعمالة: مراكشمدرسة رحال بن احمد 130 أقدمية 16 سنةجبير نادية 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة الحسن 

الزهراوي

512/09/01عمالة: مراكشمدرسة النسيمعمالة: مراكش 124 أقدمية 16 سنةجميلة   قشاش 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة 

المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

تامسنة المركزية

202/09/15عمالة: مراكش 27 نعمجهاد ساري 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

816/09/99عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامة 84 إلتحاق بالزوجحداد ليلى 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

202/09/16عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 30 إلتحاق بالزوجحدادي محاسن 02740Cمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ثلثاء 

البور المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

لخوادرة المركزية

504/09/18عمالة: مراكش 17 إلتحاق بالزوجحسناء بنمياح 02540Kمزدوجالوداية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكشمدرسة الفردوس 50 نعمحفيظ العنكي 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة معطى اعمالة: مراكش 138 إلتحاق بالزوجحفيظة النفيسي 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن 

النفيس المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

116/09/92عمالة: مراكش 48 نعمحفيظة ناجيب 22135Jمزدوجحربيل

إقليم: قلعة اولد حشاد المركزيةعمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامة

 السراغنة
307/09/04 41 إلتحاق بالزوجحكيمة حدادي 08948Aمزدوجأولد اصبيح

مجموعة مدارس 

لهبيشات المركزية

102/09/15عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 27 إلتحاق بالزوجحليمة بوزينة 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس النخيل عمالة: مراكشمدرسة 20 غشت

المركزية

116/09/95عمالة: مراكش 48 إلتحاق بالزوجحليمة كليلو 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الشويطر المركزية

206/09/17إقليم: الحوزالمعملعمالة: مراكش 23 نعمحمو حكام 03264Xمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس أبي 

السباع المركزية

216/09/93عمالة: مراكشمدرسة الياسمينعمالة: مراكش 88 إلتحاق بالزوجةحميد قلة 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكش 122 إلتحاق بالزوجحنان  ملولي 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس  عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهب

البساتين أولد ابا 

916/09/99عمالة: مراكش 95 إلتحاق بالزوجحنان شربل 02583Gمزدوجسعادة

مجموعة مدارس ايت 

بل وسعيد المركزية

206/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةعمالة: مراكش 20 إلتحاق بالزوجحنان يعيش 09163Jمزدوجالجعيدات

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهعمالة: مراكشمدرسة ابو هريرة 2 37 إلتحاق بالزوجحياة الضاوي 26726Zمزدوجحربيل

216/09/92عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصعمالة: مراكشمدرسة العهد الجديد 128 نعمأقدمية 16 سنةخديجة  توان 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس عمالة: مراكشمدرسة 20 غشت

السويهلة المركزية

404/09/02عمالة: مراكش 57 إلتحاق بالزوجخديجة اكحل العيون 02520Nمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس الحاج 

ادريس المركزية

مجموعة مدارس واد عمالة: مراكش

الحجر المركزية

102/09/16عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجخديجة البوكنيفي 02819Nمزدوجأولد حسون

مدرسة سيدي يوسف 

بن علي

416/09/96عمالة: مراكشمدرسة الموردعمالة: مراكش 89 إلتحاق بالزوجخديجة الحمزاوي 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

506/09/00عمالة: مراكشمدرسة برادي 2عمالة: مراكش 125 إلتحاق بالزوجخديجة كرضام 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الزاوية المركزية

مجموعة مدارس الباشا عمالة: مراكش

المركزية

306/09/01عمالة: مراكش 96 إلتحاق بالزوجخولة كعموش 02576Zمزدوجسعادة

مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزية

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكش 145 أقدمية 16 سنةخيامي  رضوان 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ايت 

بل وسعيد المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

102/09/10عمالة: مراكش 38 إلتحاق بالزوجدلل سناء 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس 44 

المركزية

306/09/06عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 56 إلتحاق بالزوجرجاء اجكال 02748Lمزدوجحربيل

مدرسة عمرو بن 

العاص

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكش 106 نعمأقدمية 12 سنةرشيدة  سقمي 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

السويكية المركزية

202/09/16عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتعمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجرشيدة العايدي 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس 

تامسنة المركزية

مجموعة مدارس النزالة عمالة: مراكش

المركزية

107/09/05عمالة: مراكش 76 نعمزوهير ايت امحيندات 02739Bمزدوجتسلطانت

216/09/93عمالة: مراكشمدرسة للأسماءعمالة: مراكشمدرسة ادريس الول 124 أقدمية 16 سنةزيدان  رشيدة 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس واد 

الحجر المركزية

مدرسة خديجة بنت عمالة: مراكش

خويلد

118/09/02عمالة: مراكش 89 إلتحاق بالزوجزينب الطويلب 02719E سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

402/09/16عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 30 إلتحاق بالزوجزينة أزناك 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس واد 

الحجر المركزية

مجموعة مدارس ملوان عمالة: مراكش

المركزية

202/09/16عمالة: مراكش 30 إلتحاق بالزوجسارة ايت عدي 02528Xمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس 

السويكية المركزية

مجموعة مدارس الولجة عمالة: مراكش

الحركات المركزية

102/09/16عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجسارة رقيب 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

216/09/93عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكش 147 أقدمية 16 سنةسعاد  دروي 02504W)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة السلطان مولي 

اسماعيل

118/09/02عمالة: مراكشمدرسة الجبل الخضرعمالة: مراكش 46 نعمسعاد الدغوج 02693B مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

جلل المركزية

مجموعة مدارس النزالة عمالة: مراكش

المركزية

107/09/05عمالة: مراكش 84 إلتحاق بالزوجسعاد بولمان 02739Bمزدوجتسلطانت

مدرسة خديجة بنت 

خويلد

616/09/92عمالة: مراكشمدرسة معطى اعمالة: مراكش 122 أقدمية 16 سنةسعيدة بوتان 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

السويكية المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

الزاوية المركزية

402/09/16عمالة: مراكش 45 مزدوجسيدي الزوين02587Lسكينة تبلت

916/09/98عمالة: مراكشمدرسة الياسمينعمالة: مراكشمدرسة احمد النور 114 أقدمية 16 سنةسكينة توفيق 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليعمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكا 56 نعمسميرة قصي 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

مجموعة مدارس واد عمالة: مراكش

الحجر المركزية

502/09/16عمالة: مراكش 45 مزدوجأولد حسون02819Nسناء المواسني

205/09/03عمالة: مراكشمدرسة العباسيةعمالة: مراكشمدرسة المل 65 إلتحاق بالزوجسناء رزاني 24232Nمزدوجحربيل

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة دار السلمعمالة: مراكش 147 أقدمية 16 سنةسهام بنيس 26724Xمزدوجسعادة

مجموعة مدارس ابن عمالة: مراكشمدرسة المشكاة

النفيس المركزية

1016/09/96عمالة: مراكش 100 إلتحاق بالزوجسوفياني  سعاد 02522Rمزدوجالسويهلة

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة الخنساءعمالة: مراكشمدرسة العزوزية 112 نعمأقدمية 12 سنةسومية بوبليغة 02731T سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

بنرحمون المركزية

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة جنان أورادعمالة: مراكش 159 أقدمية 16 سنةشحمود عبدالغني 27456T)مزدوججليز )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

السويكية المركزية

507/09/05إقليم: آسفيم/م الواد الغارقعمالة: مراكش 37 مزدوجاتوابت13947Jصباح اعبيد

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

206/09/06عمالة: مراكشمدرسة الوئامعمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجضرقاوي فاطمة 19831Eمزدوجتسلطانت

مدرسة السلطان مولي عمالة: مراكشمدرسة الجبل الخضر

اسماعيل

106/09/00عمالة: مراكش 56 نعمطارق الحواري 26067Hمزدوجحربيل

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة الموردعمالة: مراكش 95 إلتحاق بالزوجعائشة اسمور 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

علوش المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 20 إلتحاق بالزوجعائشة امكعاز 22135Jمزدوجحربيل

101/01/06عمالة: مراكشمدرسة بللعمالة: مراكشمدرسة الحاج الزاوية 96 أقدمية 16 سنةعبد الله إصباح 02670B مراكش المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس  عمالة: مراكشمدرسة الحاج الزاوية

البساتين أولد ابا 

1001/01/06عمالة: مراكش 98 إلتحاق بالزوجةعبد الحق الزويني 02583Gمزدوجسعادة

مجموعة مدارس 

مسعود المركزية

مجموعة مدارس ابن عمالة: مراكش

النفيس المركزية

907/09/04عمالة: مراكش 79 نعمإلتحاق بالزوجةعبد الحق شابل 02522Rمزدوجالسويهلة

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكشمدرسة المشكاة

المراكشي

227/11/90عمالة: مراكش 142 أقدمية 16 سنةعبد الرحمان كامي 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الزاوية المركزية

305/09/02عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتعمالة: مراكش 56 إلتحاق بالزوجةعبد الصماد كرواض 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءعمالة: مراكش

صالح
106/09/01 17 مزدوجأحد بوموسى07432Cعبد الصمد موثيق

مجموعة مدارس 

لهبيشات المركزية

305/09/11إقليم: الحوزسيدي داودعمالة: مراكش 31 مزدوجأيت سيدي داود03241Xعبد العزيز احمو

مدرسة مولي علي 

الشريف

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة برادي 2عمالة: مراكش 106 إلتحاق بالزوجعبدلي حياة 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

416/09/93عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكشمدرسة المشكاة 102 أقدمية 16 سنةعزيزة الدريسي  شافي 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

الصفصافة المركزية

مجموعة مدارس الولجة عمالة: مراكش

الحركات المركزية

706/09/06عمالة: مراكش 46 إلتحاق بالزوجغزلن ابن فايدة 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس النخيل 

المركزية

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة أبو بكر الصديقعمالة: مراكش 161 أقدمية 16 سنةغزلن بانو 02469H)مزدوججليز )المقاطعة

406/09/01عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكشمدرسة 20 غشت 80 إلتحاق بالزوجفاتحة قشاش 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مجموعة مدارس النزالة عمالة: مراكش

المركزية

202/09/16عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المنصوري 02739Bمزدوجتسلطانت

105/09/07عمالة: مراكشمدرسة سجلماسةعمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9 54 نعمفاطمة الزهراء لمرابط 18541C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

607/09/05عمالة: مراكشمدرسة الوئامعمالة: مراكش 50 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء متوكل 19831Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 16 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة العيمش 22135Jمزدوجحربيل

مدرسة علي بن ابي عمالة: مراكشمدرسة النبعاث

طالب

604/09/19عمالة: مراكش 18 نعمفاطمة بكار 02733V سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مدرسة عمرو بن 

العاص

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكش 86 نعمأقدمية 12 سنةفاطمة طالبي 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

904/09/19عمالة: مراكشمدرسة الملعمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجفدوى الحيداوي 02738Aمزدوجالمنابهة

804/09/02عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 69 إلتحاق بالزوجفدوى ايت بن طاهر 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

114/09/02عمالة: مراكشمدرسة الياسمينعمالة: مراكشمدرسة ابن يوسف 124 أقدمية 16 سنةفورة  حياة 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

102/09/10إقليم: الصويرةم.م. تمنتعمالة: مراكش 37 مزدوجاكليف10185Vفوزية زاية

مجموعة مدارس ايت 

بل وسعيد المركزية

317/09/84عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلعمالة: مراكش 157 أقدمية 16 سنةفولن إبراهيم 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس دار 

باقة المركزية

216/09/87عمالة: مراكشمدرسة غرناطةعمالة: مراكش 157 أقدمية 16 سنةقبيبو مولي اسماعيل 25425K)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس أيت عمالة: مراكش

كوفي المركزية

602/09/16عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجكاينو نجوى 02527Wمزدوجالسويهلة

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكشمدرسة النبعاث 148 أقدمية 16 سنةكحلوس نعيمة 02504W)مزدوجالمنارة )المقاطعة

214/09/02عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكشمدرسة ابن يوسف 114 أقدمية 16 سنةكراتي حسناء علياء 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكش 90 إلتحاق بالزوجكريمة أيت لبريكي 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

806/09/17عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمعمالة: مراكش 19 إلتحاق بالزوجكريمة الوصيفي 26794Yمزدوجحربيل

896



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عبد عمالة: مراكشمدرسة الفردوس

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
107/09/05 28 مولي رشيد 01799Eكنزة بنكتو

)المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس السيفر عمالة: مراكش

المركزية

504/09/19عمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجكوثر عياض 02755Uمزدوجحربيل

مدرسة علي بن ابي عمالة: مراكشمدرسة م البقال

طالب

116/09/82عمالة: مراكش 192 أقدمية 16 سنةلحليمي  م خالد 02733V سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مدرسة الحسن 

الزهراوي

105/09/03إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورعمالة: مراكش 18 نعملطيفة بنعاوي 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس السيفر عمالة: مراكش

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 17 إلتحاق بالزوجلكبيرة لديد 02755Uمزدوجحربيل

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

مجموعة مدارس  عمالة: مراكش

البساتين أولد ابا 

506/09/01عمالة: مراكش 95 إلتحاق بالزوجلمياء بنهمو 02583Gمزدوجسعادة

مجموعة مدارس اولد 

علوش المركزية

1005/09/11عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلعمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجليلة بحري 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيعمالة: مراكشمدرسة احمد النور 126 أقدمية 16 سنةليلى اليوسفي 02495L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت 

الشيخ المركزية

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة برادي 2عمالة: مراكش 113 إلتحاق بالزوجليلى ايت صالح 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

مجموعة مدارس 44 عمالة: مراكش

المركزية

1002/09/16عمالة: مراكش 35 مزدوجأولد دليم02784Aليلى دامي

مدرسة الحسن 

الزهراوي

206/09/00إقليم: الحوزاولد يحيعمالة: مراكش 120 أقدمية 16 سنةمجاهيد حفيظة 03773Aمزدوجتمصلوحت

516/09/99عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكشمدرسة الخنساء 58 نعممحسن بوهـية 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

1006/09/17إقليم: الحوزاسكينعمالة: مراكش 23 مزدوجأوريكة03710Gمحسن عبد الرزاق

مجموعة مدارس  

البساتين أولد ابا 

221/09/83إقليم: شيشاوةالملعمالة: مراكش 43 مزدوجلمزوضية02870Uم أجبابدي

1006/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتعمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتون 12 إلتحاق بالزوجةم بوسالم 02919Xمزدوجسيدي المختار

مجموعة مدارس 

السويهلة المركزية

906/09/01عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2عمالة: مراكش 71 إلتحاق بالزوجةمحمود سعيد أتغزة 27230Xمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

مجموعة مدارس أيت عمالة: مراكش

كوفي المركزية

203/09/13عمالة: مراكش 38 إلتحاق بالزوجمرموشي فاطمة زهراء 02527Wمزدوجالسويهلة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة علي بن ابي 

طالب

202/09/15عمالة: مراكشمدرسة النبعاثعمالة: مراكش 24 نعممريم باحسو 02730S سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

مجموعة مدارس أيت 

كوفي المركزية

504/09/02عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلعمالة: مراكش 109 إلتحاق بالزوجمريم بوهيا 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

السويكية المركزية

102/09/16عمالة: مراكشمدرسة المشكاةعمالة: مراكش 45 مزدوجسيدي الزوين25427Mمريم سنان

مجموعة مدارس دار 

باقة المركزية

214/09/01عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكش 145 إلتحاق بالزوجمعناوي اسماء 02504W)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

السويهلة المركزية

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة بوسحابعمالة: مراكش 47 نعمإلتحاق بالزوجمليكة واحساس 02571Uمزدوجسعادة

المركب التربوي 

تامنصورت - ابتدائي -

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

104/09/02عمالة: مراكش 72 إلتحاق بالزوجةمولي عبد الكريم بلينـزة 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة النسيمعمالة: مراكشمدرسة عقبة بن نافع 126 أقدمية 16 سنةمينة  بنبوعلم 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ملوان 

المركزية

306/09/01عمالة: مراكشفرعية سيدي بنيعكوبعمالة: مراكش 151 أقدمية 16 سنةمينة سف وجد 02570Tمزدوجسعادة

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة رياض المرجانعمالة: مراكشمدرسة شعوف العيادي 124 أقدمية 16 سنةنادية  لكتاتني 26630Vمزدوجحربيل

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة الفردوسعمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9 66 نعمنادية الضاية 24229K)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس النور 

المركزية

105/09/03عمالة: مراكشمدرسة الترميديعمالة: مراكش 76 إلتحاق بالزوجنادية حافضي 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

202/09/16إقليم: تاوناتمدرسة الغابةعمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجنادية رزاق 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

مجموعة مدارس ايت 

بل وسعيد المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

404/09/02عمالة: مراكش 61 إلتحاق بالزوجنجاة امور 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس ايت 

بل وسعيد المركزية

416/09/96عمالة: مراكشمدرسة الخليلعمالة: مراكش 133 أقدمية 16 سنةنجاحي عز الدين 18539A)مزدوجالمنارة )المقاطعة

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة الخليلعمالة: مراكشمدرسة اولد مسعود 131 أقدمية 16 سنةنجارو سهام 18539A)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

تامسنة المركزية

1002/09/16عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليعمالة: مراكش 45 نعمنزهة الرقبة 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصعمالة: مراكشمدرسة العهد الجديد 84 نعمأقدمية 12 سنةنعيمة بنسايح 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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مجموعة مدارس اولد 

بنرحمون المركزية

116/09/88عمالة: مراكشمدرسة غرناطةعمالة: مراكش 187 أقدمية 16 سنةنقرة عبداللطيف 25425K)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس عمالة: مراكشمدرسة بوسحاب

السويهلة المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 57 نعمنور الدين الهرضة 02520Nمزدوجالسويهلة

عمالة: الصخيرات السلمعمالة: مراكشمدرسة للأسماء

 - تمارة
116/09/85 84 مزدوجمرس الخير23104Mهافت  خالد

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

606/09/17عمالة: مراكشفرعية الكواسمعمالة: مراكش 20 إلتحاق بالزوجهدى كوان 20643Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

602/09/16إقليم: الحوزوادى الدهبعمالة: مراكش 35 مزدوجاغواطيم03738Mهندة ايت بن علي

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

904/09/19عمالة: مراكش 12 إلتحاق بالزوجوداد الناصري 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

1004/09/19إقليم: الحوزمركزية الرحىعمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجوعتو كريمة 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

مدرسة مولي علي 

الشريف

406/09/01عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكش 76 إلتحاق بالزوجوفاء ابو الجد 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الباشا 

المركزية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الخلصعمالة: مراكش 151 أقدمية 16 سنةوفاء بارودي 26372Pمزدوجسعادة

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

تامسنة المركزية

102/09/16عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجوفاء رزين 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة م الركراكيعمالة: مراكشمدرسة شعوف العيادي 149 أقدمية 16 سنةوفاء كرومي 02499R)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/03عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاعمالة: مراكشمدرسة م الحنصالي 44 نعميوسف بدولي 02740Cمزدوجتسلطانت

316/09/96إقليم: الحوزمركزية الشعبةعمالة: مراكشمدرسة العباسية 50 مزدوجأيت سيدي داود03246Cيوسف بنزوينة

مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزية

102/09/20إقليم: شيشاوةإمام الدينعمالة: مراكش 7 نعمشناهيم نفيسة 02844R)المازيغيةامنتانوت )البلدية

ايت مو سى واحماد إقليم: الرحامنةالظهور المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: الرحامنة 7 مزدوجبوشان09320E الهاشمي حمزة

402/09/20إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 مزدوجلمحرة09122P الوارثي ياسين

604/09/19إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 9 إلتحاق بالزوج حسناء منير 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية
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المدرسة البتدائية إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية

الجماعاتية لوداية

1003/09/13عمالة: مراكش 27 إلتحاق بالزوج عصماني زهراء 27264Jمزدوجالوداية

204/09/18إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 21 مزدوجالجبيلت09096L لعبادل فاطمة

702/09/20إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 7 إلتحاق بالزوجأسماء الراحلي 09265Vمزدوجأولد حسون حمري

104/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةدوار نافع 14 إلتحاق بالزوجأسماء الهداجي 09141Kمزدوجعكرمة

106/09/17إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 18 مزدوجعكرمة09143Mإسماعيل البوعناني

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

206/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الخنساءإقليم: الرحامنة 29 إلتحاق بالزوجةأيت داوود خليفة 09264U)مزدوجابن جرير )البلدية

804/09/19إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 14 مزدوجأولد عامر تزمرين09297Eإيمان أبو حمزة

1006/09/17إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 18 مزدوجبوروس09061Yأيوب الروصافي

606/09/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 22 مزدوجصخور الرحامنة09253Gأيوب الشعراوي

305/09/07إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 117 أقدمية 12 سنةابراهيم بن عياد 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية

الطويحينة المركزية

606/09/01عمالة: مراكش 97 مزدوجالويدان02807Aاحيا صفراوي

المرابطين الحجاج 

المركزية

904/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنة 20 إلتحاق بالزوجاخراز كوثر 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

204/09/19إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 21 مزدوجلبريكيين09294Bاسماعيل الياديني

اولد عبو بن جرير إقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: الرحامنة 24 مزدوجسيدي غانم09224Aاسية ابكور

204/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 21 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mاشخاخ فطمة الزهراء

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةلهللت المركزية

الزهراوي

502/09/10إقليم: الرحامنة 35 إلتحاق بالزوجاعتو عائشة 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية 29 مزدوجلبريكيين09280Lالدريسي م
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102/09/20إقليم: الرحامنةاولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 مزدوجلمحرة09121Nالبيضاوي امان

202/09/20إقليم: الرحامنةاحمدناه المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 مزدوجأيت حمو09313Xالجوري أسماء

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةاولد ناصر المركزية

السويكية المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 19 مزدوجأولد دليم02794Lالحبيب سوري

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية

الخضراء

304/09/18إقليم: الرحامنة 18 إلتحاق بالزوجةالحبيب موريد 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

الصوالح بن حمادي 

المركزية

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنة

الخضراء

106/09/17إقليم: الرحامنة 24 إلتحاق بالزوجالحسناوي غزلن 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

204/09/18إقليم: الرحامنةدوار نافعإقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية 21 مزدوجانزالت لعظم27212Cالراحل مينة

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 31 مزدوجأولد املول09134Cالسعدية الصافي

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

الطويحينة المركزية

706/09/01عمالة: مراكش 99 مزدوجالويدان02807Aالسعيد أيت بنسعيد

316/09/99إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 135 أقدمية 12 سنةالسعيد ريضى 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

المرابطين الحجاج إقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنة 31 مزدوجسيدي علي لبراحلة09260Pالسمللي ابراهيم

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريج

الزهراوي

216/09/85إقليم: الرحامنة 170 أقدمية 16 سنةالصغير حل لي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

الزاوية الموجيبية 

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنة 21 مزدوجلبريكيين09294Bالعبقاري عبد الغفور

إقليم: قلعة اولد ابا احماد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية

 السراغنة
302/09/20 7 إلتحاق بالزوجالعللي  عائشة 08961Pمزدوجأولد زراد

504/09/19إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 9 مزدوجصخور الرحامنة09247Aالعلمي طارق

مدرسة القاعدة إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

العسكرية

104/09/18إقليم: الرحامنة 21 إلتحاق بالزوجالغزاوي نجلء 08774Lمزدوجانزالت لعظم

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجالقزدير نعيمة 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

805/09/11عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الرحامنةمدرسة العرفان 37 إلتحاق بالزوجالكامل زينب 02722H سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج
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802/09/20إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 مزدوجلمحرة09122Pالكبشي صالح

304/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 19 إلتحاق بالزوجةالمساوي خالد 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

مدرسة الحاج احمد إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية

الديوري

117/09/90إقليم: الرحامنة 185 أقدمية 16 سنةالمصطفى الدريسي 08760W)مزدوجابن جرير )البلدية

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية

المركزية

206/09/17إقليم: الرحامنة 32 مزدوجسيدي علي لبراحلة09254Hالمصطفى الهداجي

المرابطين الحجاج 

المركزية

206/09/01إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنة 83 مزدوجابن جرير )البلدية(25921Zالمصطفى بور

102/09/20إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 مزدوجانزالت لعظم09116Hالمغفري عبد الله

اولد عامر لمحرة 

المركزية

الزاوية المحمودية إقليم: الرحامنة

المركزية

704/09/19إقليم: الرحامنة 11 مزدوجانزالت لعظم09117Jالمهدي المساوي

104/09/19إقليم: الرحامنةالطرش المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 11 مزدوجأيت الطالب09329Pالمهدي يحياوي

105/09/11إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلة 16 نعمالهام ايت محماد 12770E)مزدوجزاكورة )البلدية

304/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 23 إلتحاق بالزوجالوردي خديجة 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

606/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةدار همض المركزية 26 إلتحاق بالزوجامال سميمن 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

1004/09/18إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 21 مزدوجالجبيلت09096Lامينة الميموني

406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 29 إلتحاق بالزوجامينة ايت باحسو 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: الرحامنةالطلوح المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
204/09/18 31 إلتحاق بالزوجاوزال بوشرة 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

مجموعة  مدارس سد إقليم: الرحامنةالظهور المركزية

مولي يوسف

302/09/20إقليم: الحوز 7 مزدوجأيت عادل03389Hايت سي احماد منصف

702/09/20إقليم: الرحامنةاولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 7 مزدوجلمحرة09121Nايمان العويس

518/09/03عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: الرحامنةراس العين المركزية 42 إلتحاق بالزوجباري    سناء 24232Nمزدوجحربيل
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

506/09/00عمالة: مراكشفرعية سيدي بنيعكوبإقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية 144 إلتحاق بالزوجةبدر الدين المقتدي 02570Tمزدوجسعادة

104/09/18إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 21 إلتحاق بالزوجةبدر روبال 02885Kمزدوجلمزوضية

106/09/01إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 141 أقدمية 16 سنةبشرى ابن الطالب 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنين

علوش المركزية

1006/09/17عمالة: مراكش 13 إلتحاق بالزوجبشرى حادجي 02536Fمزدوجالوداية

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةعكرمة المركزية

السويكية المركزية

804/09/18عمالة: مراكش 31 مزدوجأولد دليم02794Lبلعيشى الهام

306/09/17إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 42 مزدوجأولد حسون حمري09265Vبلمعطي رضوان

1105/09/08إقليم: تاوريرتكروزروإقليم: الرحامنةمدرسة العرفان 6 مزدوجسيدي علي بلقاسم04770Jبن اسماعيل وصال

202/09/09إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 41 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uبندحان م

1004/09/18إقليم: الرحامنةاولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية 11 مزدوجلمحرة09121Nبنطور م

704/09/18إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزيةإقليم: الرحامنةراس العين المركزية 31 مزدوجسيدي عبد  ا09196Vبوجملة فاطمة الزهراء

205/09/03إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 72 إلتحاق بالزوجةبوحزامة رضوان 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

الجماعاتية لوداية

104/09/18عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجبوداود السعدية 27264Jمزدوجالوداية

306/09/17إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 32 مزدوجالجبيلت09089Dبورزيق اسماعيل

الزاوية الموجيبية 

المركزية

104/09/19إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الرحامنة 14 إلتحاق بالزوجبوشرى الشايبي 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

104/09/18إقليم: الرحامنةإدريس الميإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 23 إلتحاق بالزوجبية مريم 08757T)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

الطويحينة المركزية

707/09/04عمالة: مراكش 93 مزدوجالويدان02807Aتواب احيدوش

الصوالح بن حمادي 

المركزية

 ECOLE LAإقليم: الرحامنة

PRINCESSE 

118/09/02إقليم: الرحامنة 145 أقدمية 16 سنةتوفيق تابث 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المرابطين الحجاج 

المركزية

406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنة 22 إلتحاق بالزوجةجمال حدان 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

123/01/17إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 32 إلتحاق بالزوججهان زواري 03266Zمزدوجأيت فاسكا

406/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 29 مزدوجالجبيلت09088Cجواد درير

604/09/18إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 21 مزدوجأولد حسون حمري09274Eحبيبة فاتحي

502/09/20إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 17 مزدوجتمكرت03448Xحسناء الدريسي

823/01/17إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 35 مزدوجلبريكيين09279Kحسناء العوني

306/09/17إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 28 مزدوجانزالت لعظم09104Vحفيظة شبلي

104/09/19إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 11 مزدوجأيت الطالب09333Uحمزة الكسمي

101/01/17إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 21 مزدوجالجبيلت09096Lحمزة تشروعي

اولد سيدي عيسى إقليم: الرحامنةسكورة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
104/09/19 14 سيدي عيسى بن 08880Bحميد ابوالفضل

سليمان
مزدوج

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 38 سيدي بوعثمان 08773Kحميد قلداوي

)البلدية(
مزدوج

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنةالطرش المركزية

الخضراء

504/09/19إقليم: الرحامنة 14 إلتحاق بالزوجحنان الزاكي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

128/09/17إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 28 إلتحاق بالزوجحنان الفهدي 09291Yمزدوجلبريكيين

104/09/18إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 31 مزدوجالجبيلت09088Cحنان المتوكل

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 22 إلتحاق بالزوجحنان اليماني 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية

المركزية

402/09/20عمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجحنان حقي 02755Uمزدوجحربيل

204/09/02عمالة: مراكشمدرسة الهدىإقليم: الرحامنةالنواجي المركزية 157 أقدمية 16 سنةحنان لحميزي 25246R)مزدوججليز )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

الزاوية الموجيبية 

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنة 21 مزدوجلبريكيين09294Bحنان نزهي

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية

الحرمل واعزو المركزية

204/09/19عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجحناوي هاجر 02749Mمزدوجحربيل

ايت مو سى واحماد 

المركزية

المرابطين الحجاج إقليم: الرحامنة

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنة 31 مزدوجسيدي علي لبراحلة09260Pحورية كرماج

902/09/20إقليم: الرحامنةإدريس الميإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 9 إلتحاق بالزوجحياة الشرقاوي 08757T)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 38 مزدوجأولد حسون حمري09265Vخالد بلفقيه

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 11 إلتحاق بالزوجخديجة اد منصور 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس أبي إقليم: الرحامنةالفقراء المركزية

السباع المركزية

1001/01/10عمالة: مراكش 44 إلتحاق بالزوجخديجة الراجي 02532Bمزدوجالوداية

706/09/17إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 38 مزدوجسيدي علي لبراحلة09261Rخديجة العكرودي

ايت مو سى واحماد 

المركزية

المرابطين الحجاج إقليم: الرحامنة

المركزية

606/09/17إقليم: الرحامنة 28 مزدوجسيدي علي لبراحلة09260Pخديجة الفاريسي

مدرسة فاطمة الزهراء إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/98 128 إلتحاق بالزوجخديجة رفيق 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(
مزدوج

الزاوية المحمودية إقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية

المركزية

304/09/19إقليم: الرحامنة 14 مزدوجانزالت لعظم09117Jخديجة صباحي

206/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 29 إلتحاق بالزوجخديجة ملياني 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 22 مزدوجأولد املول09129Xخديجة نهروني

502/09/10إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 81 مزدوجالجبيلت09083Xخذيجة رزقي

إقليم: قلعة لعميرات المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية

 السراغنة
302/09/20 17 مزدوجزمران08897Vخليد مكوار

106/09/17إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 22 مزدوجالجبيلت09096Lرحمات سلمة

مدرسة الصخور إقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية

المختلطة

103/09/13إقليم: الرحامنة 41 إلتحاق بالزوجةرشيدي ياسين 08776Nمزدوجصخور الرحامنة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/20إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 8 إلتحاق بالزوجةرضوان الهزعة 09261Rمزدوجسيدي علي لبراحلة

405/09/08إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 48 مزدوجخميس سيدي يحيى11550Dزازا هدى

118/09/02إقليم: الرحامنةمدرسة النواجيإقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية 141 أقدمية 16 سنةزكرياء لمتوبي 09258M)مزدوجابن جرير )البلدية

702/09/14عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 47 مزدوجسيدي الزوين25427Mزهراء لحيمر

الزاوية المحمودية 

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنة 22 مزدوجانزالت لعظم09104Vزهرة أبوطالب

123/01/17إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية 32 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mزهرة البلخيري

104/09/19إقليم: الرحامنةالطرش المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 14 مزدوجأيت الطالب09329Pزهير قديدري

المرابطين الحجاج 

المركزية

107/09/05إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنة 98 إلتحاق بالزوجزينب معطلوي 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية

المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 23 إلتحاق بالزوجسارة إقيش 02739Bمزدوجتسلطانت

الزاوية المحمودية إقليم: الرحامنةلمحرة المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: الرحامنة 21 مزدوجانزالت لعظم09117Jسارة الحافة

الزاوية الموجيبية 

المركزية

204/09/19إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنة 24 مزدوجلبريكيين09294Bسارة ناجح

104/09/19إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزيةإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 11 إلتحاق بالزوجسامية العدلوي 09225Bمزدوجسيدي غانم

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

المركزية

105/09/11إقليم: الرحامنة 73 مزدوجأولد حسون حمري09269Zسعاد شراف

ايت عمارة الواد إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية

المركزية

601/01/17إقليم: الحوز 28 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bسعيد الدهبي

106/09/17إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية 32 مزدوجلبريكيين09280Lسعيدة بن الحامدي

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 28 مزدوجالجبيلت09083Xسفيان الحفيان

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 15 مزدوجالجبيلت09083Xسفيان القسباوي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

اولد عبو بن جرير 

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الرحامنة 18 مزدوجبوروس09066Dسفيان معوز

 ECOLE LAإقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلة

PRINCESSE 

106/09/00إقليم: الرحامنة 126 أقدمية 16 سنةسكينة برامي 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

1004/09/18إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنة 21 مزدوجالجبيلت09083Xسكينة زركان

مدرسة الصخور إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية

المختلطة

106/09/17إقليم: الرحامنة 38 مزدوجصخور الرحامنة08776Nسليمة حوسيني

106/09/17إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 30 إلتحاق بالزوجسمية عراد 09101Sمزدوجالجبيلت

إقليم: قلعة اولد ابا احماد المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية

 السراغنة
502/09/20 7 إلتحاق بالزوجسميرة ابو الفضل 08961Pمزدوجأولد زراد

مدرسة القاعدة 

العسكرية

602/09/15عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلإقليم: الرحامنة 18 إلتحاق بالزوجسميرة سامي 01163N باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

702/09/20إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 17 مزدوجلمحرة09125Tسميرة نور الدين

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزية

الزهراوي

204/09/12إقليم: الرحامنة 46 إلتحاق بالزوجسناء الطلصي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

504/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 21 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mسناء الواصف

704/09/18إقليم: الحوزامخليجإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 21 مزدوجأوريكة03719Sسهام أخويش

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية

 السراغنة
406/09/17 28 مزدوجأولد خلوف08851Vسهام اعياش

904/09/02إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 68 مزدوجأوريكة03706Cسهام قادي

406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالبراحلة المركزية 25 إلتحاق بالزوجسوماني فاطمة الزهراء 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية

الخضراء 1

316/09/99عمالة: مراكش 149 إلتحاق بالزوجسومية الصائبي 02510C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

الزاوية المحمودية 

المركزية

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الرحامنة

المركزية

804/09/18عمالة: مراكش 24 إلتحاق بالزوجشاكر فاطمة الزهراء 22135Jمزدوجحربيل

إقليم: قلعة اولد عبو المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية

 السراغنة
102/09/20 7 مزدوجالعثامنة08821Mشرف رشدي
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الصلية
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423/01/16إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 35 مزدوجأولد املول09129Xصباح بالبقال

اولد عامر تيزمارين 

المركزية

106/09/00إقليم: اليوسفيةمدرسة الفواراتإقليم: الرحامنة 149 إلتحاق بالزوجصباح ضريف 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

602/09/15عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الرحامنةلحليوات المركزية 32 إلتحاق بالزوجصفا شاكر 19831Eمزدوجتسلطانت

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية

الخضراء

606/09/17إقليم: الرحامنة 22 إلتحاق بالزوجضحى الزابدي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

102/09/20إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 مزدوجسيدي عبد  ا09191Pطالبي سفيان

مجموعة مدارس احمد إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية

بلهاشمي المركزية

1102/09/20عمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجطلل بوشرى 02762Bمزدوجالمنابهة

406/09/17إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 28 مزدوجانزالت لعظم09104Vعائشة اسبري

506/09/17إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية 28 مزدوجانزالت لعظم09104Vعائشة الروداني

405/09/11عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 40 إلتحاق بالزوجعائشة الشتاوي 26349Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية

تامسنة المركزية

104/09/02عمالة: مراكش 157 أقدمية 16 سنةعادل بلخو 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

316/09/99إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 145 أقدمية 16 سنةعادل بنشقرون 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةالشليح المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 28 مزدوجبوشان09323Hعاىشة عبدالوي

116/09/94إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنةإدريس المي 140 أقدمية 16 سنةعبد  الها دي   شيكر 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية

الزهراوي

106/09/01إقليم: الرحامنة 153 أقدمية 16 سنةعبد الله مروان 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

402/09/20إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 17 مزدوجرأس عين الرحامنة09172Uعبد الحق امهيضرة

304/09/18إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 21 مزدوجانزالت لعظم09104Vعبد الرحمان بوزيد

316/09/92عمالة: مراكشمدرسة النسيمإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 147 أقدمية 16 سنةعبد العزيز الكتاوي 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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الصلية
جماعة التعيين

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 157 أقدمية 16 سنةعبد الفتاح أيت عيان 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

102/09/20إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 17 مزدوجبوشان09315Zعبد الفتاح الشرادي

الزاوية الموجيبية 

المركزية

304/09/19إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: الرحامنة 24 مزدوجسيدي عبد  ا09191Pعبد الفتاح لعضيري

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة جنان أورادإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 167 إلتحاق بالزوجةعبد القادر البخري 27456T)مزدوججليز )المقاطعة

304/09/19إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 14 مزدوجالجبيلت09083Xعبد اللطيف بقادير

اولد سيدي عيسى إقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
202/09/20 7 سيدي عيسى بن 08880Bعبد ا الغشوة

سليمان
مزدوج

704/09/18إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 21 مزدوجبوروس09061Yعبد المنعم الغمراوي

المرابطين الحجاج إقليم: الرحامنةاكمارات المركزية

المركزية

427/01/17إقليم: الرحامنة 30 مزدوجسيدي علي لبراحلة09260Pعبد الواحد ابو طالب

اولد عامر تيزمارين 

المركزية

المرابطين الحجاج إقليم: الرحامنة

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنة 25 مزدوجسيدي علي لبراحلة09260Pعبد الواحد الراشدي

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةالفقراء المركزية

تامسنة المركزية

116/09/94عمالة: مراكش 163 أقدمية 16 سنةعبد الواحد المنزاني 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

ايت عمارة الواد إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية

المركزية

106/09/17إقليم: الحوز 32 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bعبد الواحد تايب

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 165 أقدمية 16 سنةعبدالحفيظ خليل 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة أبو هريرة 1إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 165 أقدمية 16 سنةعبدالعاطي ربيع القلب 02486B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: الرحامنةالزيود المركزية

 السراغنة
105/09/11 11 مزدوجأولد خلوف08851Vعبدالغفور العيسي

الصوالح بن حمادي 

المركزية

304/09/12إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنة 29 إلتحاق بالزوجةعبدالكريم صبري 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الرحامنةالفقراء المركزية 171 أقدمية 16 سنةعبداللطيف   الزنجالي 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةالشراردة المركزية

جلل المركزية

1007/09/04عمالة: مراكش 59 مزدوجأولد حسون02825Vعبداللطيف بوسعيد
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المؤسسة الصلية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

اولد عامر لمحرة إقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: الرحامنة 17 مزدوجلمحرة09127Vعبدالواحد حجباوي

504/09/19إقليم: الرحامنةدار همض المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 24 مزدوجأيت حمو09310Uعبير الصغير

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الرحامنةبوشان المركزية

ادريس المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 31 مزدوجأولد دليم02802Vعزالدين الشرقاوي

ايت مو سى واحماد 

المركزية

506/09/17إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنة 38 مزدوجأولد حسون حمري09274Eعزيز العبوب

المرابطين الحجاج 

المركزية

205/09/03إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنة 83 إلتحاق بالزوجةعصام مرزاق 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية

304/09/18إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 21 مزدوجأيت الطالب09333Uعللي كوثر

104/09/18إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 11 مزدوجانزالت لعظم09116Hعمر الغبراض

ايت مو سى واحماد 

المركزية

304/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنة 21 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mعيدة هل الفضل

المرابطين الحجاج 

المركزية

1023/01/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنة 36 مزدوجصخور الرحامنة09253Gغزلن الصاكر

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية

جلل المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجغميط كريمة 02825Vمزدوجأولد حسون

107/09/05إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 71 إلتحاق بالزوجفاضمة أيت سيدي حمو 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية

ايت مو سى واحماد 

المركزية

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: الرحامنة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
506/09/17 23 مزدوجدزوز08801Rفاطمة الزهراء البداوي

1004/09/19إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 14 مزدوجانزالت لعظم09110Bفاطمة الزهراء الدان

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية

الخضراء

1004/09/18إقليم: الرحامنة 22 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء كربم 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

428/09/17إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 38 مزدوجلبريكيين09279Kفاطمة الزهراء لخليل

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة مليليةإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 167 أقدمية 16 سنةفاطمة اوسوس 25252X)مزدوججليز )المقاطعة

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: الرحامنةالزيود المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة
123/01/17 36 مزدوجالعطاوية )البلدية(08777Pفاطمة بلغنضور
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306/09/17إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية 38 مزدوجسيدي علي لبراحلة09261Rفاطمة لعوينة

اولد خليفة جحيفة 

المركزية

إقليم: قلعة اولد ابارحال المركزيةإقليم: الرحامنة

 السراغنة
102/09/20 17 مزدوجالجوالة08929Eفتاح اكرام

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزية

طفيل المركزية

105/09/11إقليم: بنسليمان 54 مزدوجسيدي بطاش07820Zفتيحة اغانيم

1002/09/20إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 7 مزدوجأولد عامر تزمرين09297Eفدوى البهيجي

404/09/18إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 21 إلتحاق بالزوجفدوى بوطلب 09279Kمزدوجلبريكيين

104/09/19إقليم: الحوزابن تومرتإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 14 إلتحاق بالزوجةفيصل بوعبريق 03546Dمزدوجتلت نيعقوب

إقليم: قلعة اولد داوود المركزيةإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية

 السراغنة
404/09/18 18 مزدوجأولد الكرن18968Sكريم ايوب

مدرسة الحاج احمد 

الديوري

عمالة مقاطعات ابن عبد ربهإقليم: الرحامنة

عين السبع الحي 
216/09/91 110 عين السبع 01601Pكريم فارس

)المقاطعة(
مزدوج

102/09/20إقليم: الرحامنةاولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 7 مزدوجلمحرة09121Nكل جهاد

104/09/19إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 14 مزدوجالجعافرة09186Jكمال العمراني

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنة

الخضراء

204/09/19إقليم: الرحامنة 16 إلتحاق بالزوجكوثر أقلمون 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

902/09/20إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 7 مزدوجلمحرة09122Pكوثر الناني

202/09/20إقليم: الرحامنةاحمدناه المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 مزدوجأيت حمو09313Xكوركش سناء

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

304/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنة 21 مزدوجلبريكيين09294Bكوكني للة جميلة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية

جلل المركزية

1004/09/18عمالة: مراكش 23 إلتحاق بالزوجلبردي ثورية 02825Vمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةالفقراء المركزية

بنرحمون المركزية

207/09/05عمالة: مراكش 54 إلتحاق بالزوجلبني معروف 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية

الخضراء

802/09/20إقليم: الرحامنة 8 إلتحاق بالزوجلحرش سعاد 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: الرحامنةدار همض المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 مزدوجأيت حمو09310Uلشقر نادية

الزاوية الموجيبية 

المركزية

404/09/19إقليم: الرحامنةدار همض المركزيةإقليم: الرحامنة 14 مزدوجأيت حمو09310Uلطيفة الصافي

406/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 28 مزدوجالجبيلت09088Cلطيفة عماق

123/01/17إقليم: شيشاوةلمزوضيةإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 45 مزدوجلمزوضية02841Mلعروسي زهرة

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 15 إلتحاق بالزوجلعزيزة لفطح 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

اولد عبو بن جرير 

المركزية

304/09/18إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: الرحامنة 21 مزدوجرأس عين الرحامنة09171Tلعقيق أناس

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 21 إلتحاق بالزوجلمعيدر إحسان 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(
مزدوج

إقليم: قلعة اكتاوة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية

 السراغنة
104/09/19 24 مزدوجأولد زراد08964Tليلى اوبلل

اولد حسون حمري 

المركزية

206/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الخنساءإقليم: الرحامنة 27 إلتحاق بالزوجماجدة لقطيب 09264U)مزدوجابن جرير )البلدية

602/09/20إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 17 مزدوجبوشان09315Zماجدة ناجح

102/09/20إقليم: الرحامنةاولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 7 مزدوجلمحرة09121Nمالك مرواء

316/09/98عمالة: مراكشمدرسة عمر الخيامإقليم: الرحامنةالنواجي المركزية 142 إلتحاق بالزوجمحجوبة جبار 02480V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعياد

أصيل
805/09/11 34 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wم ابنمحند

مجموعة مدارس باب إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

الطلس المركزية

316/09/92عمالة: مراكش 117 مزدوجالويدان02818Mم اجل

مدرسة إبن بطوطة إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدة

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
116/09/92 116 مزدوجالفداء )المقاطعة(01517Yم الدركي

404/09/19إقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 11 مزدوجسيدي منصور09235Mم دباج

204/09/19إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 14 مزدوجصخور الرحامنة09247Aم سكات
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201/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 35 مزدوجصخور الرحامنة08775Mم شفيق

مجموعة مدارس  إقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية

البساتين أولد ابا 

106/09/01عمالة: مراكش 141 أقدمية 16 سنةم صديق 02583Gمزدوجسعادة

104/09/19إقليم: الرحامنةالطرش المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 11 مزدوجأيت الطالب09329Pم فراح

اولد خليفة جحيفة 

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: الرحامنة 28 مزدوجصخور الرحامنة09240Tم نوقرة

704/09/02عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 119 إلتحاق بالزوجمريم البونوحي 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية

بلهاشمي المركزية

423/01/17عمالة: مراكش 42 مزدوجالمنابهة02762Bمريم السهلي

604/09/18إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 21 مزدوجرأس عين الرحامنة09172Uمريم العبادي

202/09/20إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 7 مزدوجأيت حمو09305Nمريم بومنقار

مدرسة القاعدة إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية

العسكرية

604/09/18إقليم: الرحامنة 31 مزدوجانزالت لعظم08774Lمريم جوجان

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 18 إلتحاق بالزوجمريم سكن 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

604/09/19إقليم: الرحامنةدار همض المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 مزدوجأيت حمو09310Uمصير رشيدة

 ECOLE LAإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية

PRINCESSE 

101/01/10إقليم: الرحامنة 93 إلتحاق بالزوجملوك غزلن 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس ايت إقليم: الرحامنةلمحرة المركزية

بل وسعيد المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجمنى بطيط 02751Pمزدوجحربيل

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

مدرسة الصخور إقليم: الرحامنة

المختلطة

107/09/04إقليم: الرحامنة 117 أقدمية 12 سنةموراد النباوي 08776Nمزدوجصخور الرحامنة

704/09/18إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 21 مزدوجصخور الرحامنة09241Uموقصيط ليلى

مجموعة مدارس أيت إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية

إيمور المركزية

323/01/17عمالة: مراكش 42 مزدوجأيت ايمور02610Lمونة ولدربيعة

101/01/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 25 مزدوجالجبيلت09088Cمينة المعلوم
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مدرسة الحسن بن عمر 

الزهراوي

616/09/91إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: الرحامنة 144 أقدمية 16 سنةنادية ازات 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

102/09/20إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 7 إلتحاق بالزوجنادية بلغابي 09129Xمزدوجأولد املول

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

مدرسة المسيرة إقليم: الرحامنة

الخضراء

402/09/20إقليم: الرحامنة 8 إلتحاق بالزوجنادية هدي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

المرابطين الحجاج إقليم: الرحامنةالطرش المركزية

المركزية

204/09/19إقليم: الرحامنة 24 مزدوجسيدي علي لبراحلة09260Pنبيلة موحا

ايت مو سى واحماد 

المركزية

مدرسة القاعدة إقليم: الرحامنة

العسكرية

704/09/18إقليم: الرحامنة 21 مزدوجانزالت لعظم08774Lنجات أبو المشاعيل

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

بنرحمون المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 155 أقدمية 16 سنةنجيب حسنة 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

204/09/19إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 14 إلتحاق بالزوجنزهة الركراكي 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

العياشي المركزية

804/09/18عمالة: مراكش 26 مزدوجالمنابهة02767Gنضيف سميرة

 ECOLE LAإقليم: الرحامنةدار همض المركزية

PRINCESSE 

107/09/05إقليم: الرحامنة 107 إلتحاق بالزوجنوال بلبصري 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة مليليةإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 167 أقدمية 16 سنةنورالدين العمراوي 25252X)مزدوججليز )المقاطعة

102/09/20إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 7 مزدوجصخور الرحامنة09240Tنورة  مسين

202/09/20إقليم: الرحامنةالطلوح المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 8 إلتحاق بالزوجنورة الطيار 09150Vمزدوجالطلوح

802/09/20إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 17 مزدوجبوشان09315Zنورة الميللي

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزية

الزهراوي

206/09/00إقليم: الرحامنة 130 إلتحاق بالزوجنورة بغور 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

302/09/15إقليم: وادي الذهبمدرسة لكلتإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 32 مزدوجالداخلة )البلدية(13527Cنورة بفران

106/09/17إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 28 إلتحاق بالزوجهاجر البوحيري 09297Eمزدوجأولد عامر تزمرين

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية

 السراغنة
202/09/20 7 إلتحاق بالزوجةهشام الكلوطي 09060Xمزدوجلوناسدة
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مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزية

السويهلة المركزية

607/09/04عمالة: مراكش 69 إلتحاق بالزوجةهشام كرمون 02520Nمزدوجالسويهلة

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعياد

أصيل
804/09/12 34 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wهند نورالدين

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةمدرسة العرفان

بنرحمون المركزية

218/09/02عمالة: مراكش 57 إلتحاق بالزوجهنذ الشعبي 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةعكرمة المركزية

السويكية المركزية

1113/09/01عمالة: مراكش 101 مزدوجأولد دليم02794Lوفاء ابو الفضل

304/09/18إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 21 مزدوجالجبيلت09096Lوفاء الشداني

103/09/11إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 46 إلتحاق بالزوجوفاء رجيب 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة القاعدة 

العسكرية

402/09/15إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنة 32 مزدوجلبريكيين09288Vوفاء ميلوع

804/09/19إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 24 مزدوجأولد حسون حمري09271Bويصال الحبيب

الزاوية المحمودية إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: الرحامنة 9 مزدوجانزالت لعظم09117Jياسين الحجاب

904/09/18إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزيةإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 25 مزدوجأولد حسون حمري09271Bياسين لمعاشي

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد داوود المركزيةإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية 19 إلتحاق بالزوجةيوسف الحياني 09220Wمزدوجسيدي غانم

304/09/18إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 18 مزدوجرأس عين الرحامنة09172Uيوسف السعيدي

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: الرحامنةالنواجي المركزية 155 أقدمية 16 سنةيوسف الميسامي 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

ايت مو سى واحماد 

المركزية

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنة

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنة 38 مزدوجسيدي علي لبراحلة09254Hيوسف صنبة

602/09/15إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 28 إلتحاق بالزوج               عولية سنوي 13833Kمزدوجالبدوزة

216/09/94إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: آسفيم/م الصعادلة 181 إلتحاق بالزوجإحسان الحيمر 13548A)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة يوسف بن إقليم: آسفيم/م الرزوكات

تاشفين

416/09/97إقليم: آسفي 157 أقدمية 16 سنةأزكموز محاسين 13560N)مزدوجآسفي )البلدية
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806/09/01إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: آسفيم/م لعبادلة 87 إلتحاق بالزوجأسماء   الربيك 13933Uمزدوجلمعاشات

719/01/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: آسفيم/م الرزوكات 35 إلتحاق بالزوجأسماء صابة 13887Uمزدوجأولد سلمان

616/09/97إقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيمإقليم: آسفيم/م الجرادات 163 أقدمية 16 سنةأسماء فاغية 13540S)مزدوجآسفي )البلدية

404/09/18إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 21 إلتحاق بالزوجأسية النخلي 13833Kمزدوجالبدوزة

604/09/12إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 37 إلتحاق بالزوجإكرام السحاوي 13890Xمزدوجأولد سلمان

303/09/13إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: آسفيم/م لعبادلة 39 إلتحاق بالزوجأمال لخنيجر 13859Nمزدوجحرارة

304/09/12إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: آسفيم/م لعبادلة 34 إلتحاق بالزوجأمينة الغازي 13622Fمزدوجبوكدرة

416/09/94عمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكشإقليم: آسفيمدرسة طارق بن زياد 130 أقدمية 16 سنةأيت السعدي عزيزة 25670B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

206/09/01إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: آسفيم/م ابن الهيثم 85 إلتحاق بالزوجابتسام احريبة 13633Tمزدوجبوكدرة

مجموعة مدارس واد إقليم: آسفيم/م الزيدانية

الحجر المركزية

504/09/02عمالة: مراكش 68 مزدوجأولد حسون02819Nابتسام الراشيد

م/م الثلثاء سيدي إقليم: آسفيم/م أهل الواد

عيسى

701/01/17إقليم: آسفي 21 نعمابراهيم بوعبدلي 13680Uمزدوجسيدي عيسى

مدرسة الفقيه إقليم: آسفيم/م الزلقة

الهسكوري

103/10/91إقليم: آسفي 181 أقدمية 16 سنةاحمد المقاس 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

104/09/02إقليم: آسفيم/م الساحلإقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكي 56 نعمادهبان     بشرى 13867Xمزدوجحرارة

مدرسة سيدي عبد إقليم: آسفيمدرسة م لعلج بنهيمة

الكريم

316/09/97إقليم: آسفي 30 نعمازهيري بوشعيب 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة الجريفاتإقليم: آسفيم/م لعثامنة 181 أقدمية 16 سنةاستيرو نادية 13536M)مزدوجآسفي )البلدية

المدرسة البتدائية  إقليم: آسفيم/م السور

المنصور الدهبي

104/09/12إقليم: الحوز 33 إلتحاق بالزوجاسماء  تيليجي 27124Gمزدوجتمصلوحت

216/09/91إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفيم/م القواسمة 178 إلتحاق بالزوجةاشنيني سمير 23865P)مزدوجآسفي )البلدية
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516/09/99إقليم: آسفيم/م دار المدراويإقليم: آسفيم/م اولد احمد 169 أقدمية 16 سنةالبختي خليل 13904Mمزدوجاصعادل

مدرسة سيدي عبد إقليم: آسفيم/م دار الحاجي

الكريم

216/09/96إقليم: آسفي 165 أقدمية 16 سنةالتومي فاطمة 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/85إقليم: آسفيم/م الساحلإقليم: آسفيم/م الشهدة 193 أقدمية 16 سنةالحداوي عبد الجليل 13867Xمزدوجحرارة

عمالة: إنزكان ايت م أم المؤمنينإقليم: آسفيم/م الحرارتة

ملول
116/09/96 157 أقدمية 16 سنةالزوتين عبد ا 05051P الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: شيشاوةأفتاسإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 28 مزدوجبوعبوط03065Fالسكراتي محسن

مدرسة الفقيه إقليم: آسفيم/م اولد سليمان

الهسكوري

116/09/85إقليم: آسفي 183 أقدمية 16 سنةالشتاوي أحمد 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/96إقليم: آسفيمدرسة  أحمد عاشورإقليم: آسفيم/م الشعاعلة 169 أقدمية 16 سنةالشرقاوية البنزي 13543V)مزدوجآسفي )البلدية

404/09/19إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: آسفيم/م عبد المومن 24 مزدوجالغيات13975Pالشمشاوي أشرف

م/م النواصرة اولد إقليم: آسفيم/م العرفان

الحاج

706/09/17إقليم: آسفي 19 إلتحاق بالزوجالطرشي فاطمة 13837Pمزدوجالبدوزة

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة  أحمد عاشورإقليم: آسفيالغزاونة 167 أقدمية 16 سنةالعسري بشرى 13543V)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة زين العابدين إقليم: آسفيم/م الزلقة

المختلطة

616/09/95إقليم: آسفي 165 أقدمية 16 سنةالعميري زكية 13550C)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة مقاطعة ياسمينةإقليم: آسفيم/م لمراسلة

عين الشق
116/09/99 149 أقدمية 16 سنةالغنضور جميلة 18119U عين الشق

)المقاطعة(
مزدوج

403/09/13إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: آسفيم/م الشعاعلة 43 إلتحاق بالزوجالفكروني امينة 13859Nمزدوجحرارة

304/09/19إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: آسفيم/م القواسمة 16 إلتحاق بالزوجالقريشي هاجر 13834Lمزدوجالبدوزة

117/09/90إقليم: آسفيمدرسة علل بن عبد اإقليم: آسفيم/م دار الزيدية 173 أقدمية 16 سنةالمامون بلعي 13537N)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/94إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: آسفيم/م سيدي احساين 169 أقدمية 16 سنةالمصطفى البوعناني 13548A)مزدوجآسفي )البلدية

516/09/97إقليم: آسفيمدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م الرحاحلة 151 أقدمية 16 سنةالمعناوي فاطمة 13558L)مزدوجآسفي )البلدية
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204/09/19إقليم: شيشاوةاماسينإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 9 مزدوجسيدي غانم03025Mالمهدي الحروشي

316/09/94إقليم: آسفيم/م الصعادلةإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 175 أقدمية 16 سنةالمون امينة 13897Eمزدوجاصعادل

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة أنس بن مالكإقليم: آسفيم/م الساحل 187 أقدمية 16 سنةالنملي لطيفة 13545X)مزدوجآسفي )البلدية

م/م النواصرة اولد 

الحاج

مدرسة عبد السلم  إقليم: آسفي

الوزاني

309/09/00إقليم: آسفي 169 أقدمية 16 سنةالواصف جيهان 18517B)مزدوجآسفي )البلدية

1016/09/96إقليم: آسفيم/م رباط الشيخإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 147 أقدمية 16 سنةالوزاني يونس 13883Pمزدوجأولد سلمان

107/09/00إقليم: آسفيمدرسة  بو م صالحإقليم: آسفيم/م الحرارتة 163 أقدمية 16 سنةامريبح كريمة 13551D)مزدوجآسفي )البلدية

206/09/00إقليم: آسفيمدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م سيدي كانون 133 أقدمية 16 سنةايت عمر هشام 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

604/09/19إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: آسفيم/م اولد زكري 9 إلتحاق بالزوجايمان الضو 13942Dمزدوجلمعاشات

616/09/97إقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيمإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 159 أقدمية 16 سنةباين عزيز 13540S)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/97إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويه 64 نعمبدر الدين الكراب 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

101/01/17إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 35 مزدوجبوسكورة )البلدية(26706Cبراني لمياء

219/01/17إقليم: آسفيم/م السورإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 35 مزدوجلحدار13643Dبريوي نورة

116/09/88إقليم: آسفيمدرسة ابن بطوطةإقليم: آسفيمدرسة علل بن عبد ا 148 نعمأقدمية 16 سنةبشرة غلوة 13547Z)مزدوجآسفي )البلدية

716/09/96إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيم/م اولد اشكر 163 أقدمية 16 سنةبن بوزيد سناء 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة الهدىإقليم: آسفيم/م الحساسنة 139 أقدمية 16 سنةبن سحاب فاطمة 25246R)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: آسفيمدرسة  بو م صالح 124 أقدمية 16 سنةبوكاري فتيحة 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

102/09/10إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: آسفيم/م الصبابحة 33 إلتحاق بالزوجةجمال الكوعي 13622Fمزدوجبوكدرة
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م/م النواصرة اولد 

الحاج

مدرسة الفقيه إقليم: آسفي

الهسكوري

117/09/84إقليم: آسفي 187 أقدمية 16 سنةحسن الزربوع 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

م/م الثلثاء سيدي 

عيسى

1004/09/02إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفي 47 إلتحاق بالزوجحفصة الباتول امويا 13893Aمزدوجأولد سلمان

1016/09/95إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيمدرسة طارق بن زياد 144 أقدمية 16 سنةحلوبي فاطمة 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة سيدي عبد 

الكريم

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة م لعلج بنهيمةإقليم: آسفي 116 نعمأقدمية 12 سنةحليف حليمة 13564T)مزدوجآسفي )البلدية

م/م النواصرة اولد إقليم: آسفيمدرسة العكارطة

الحاج

604/09/18إقليم: آسفي 22 إلتحاق بالزوجحليمة اريري 13837Pمزدوجالبدوزة

201/01/12إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م أهل الواد 45 إلتحاق بالزوجةحميد هوري 13886Tمزدوجأولد سلمان

903/09/13إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: آسفيم/م أيير 43 إلتحاق بالزوجحنان الصالحي 13859Nمزدوجحرارة

704/09/18إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: آسفيم/م الرواحلة 22 إلتحاق بالزوجحنان زيواني 13922Gمزدوجنكا

919/01/17إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 35 إلتحاق بالزوجخديجة بلفاسي 13810Kمزدوجمول البركي

م/م الثلثاء سيدي 

عيسى

مدرسة زين العابدين إقليم: آسفي

المختلطة

907/09/00إقليم: آسفي 159 أقدمية 16 سنةخديجة بوفردي 13550C)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/93إقليم: آسفيمدرسة رحال المسكينيإقليم: آسفيمدرسة قرية الشمس 52 نعمخديجة زوتاني 13553F)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م ابن تومرت 179 أقدمية 16 سنةخديجة ميتي 25205W)مزدوجآسفي )البلدية

516/09/97إقليم: آسفيم/م الساحلإقليم: آسفيم/م اولد موسى 161 أقدمية 16 سنةخلدي حسن 13867Xمزدوجحرارة

616/09/96إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: آسفيم/م الهمامدة 157 أقدمية 16 سنةخليد    لكريط 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/99إقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكيإقليم: آسفيم/م الساحل 94 نعمدحوم رشيد 13556J)مزدوجآسفي )البلدية

616/09/99إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م الحرارتة 127 إلتحاق بالزوجربيعة اعمر 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

م/م الثلثاء سيدي إقليم: آسفيم/م احد البخاتي

عيسى

304/09/18إقليم: آسفي 21 إلتحاق بالزوجرجاء خديجة 13680Uمزدوجسيدي عيسى
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205/09/03إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 51 مزدوجأيير13848Bرجاء خصال

216/09/95إقليم: آسفيمدرسة الجريفاتإقليم: آسفيم/م سيدي كانون 169 أقدمية 16 سنةرشيد حموني 13536M)مزدوجآسفي )البلدية

906/09/17إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: آسفيم/م لعبادلة 23 مزدوجالغيات13978Tروان غزلن

906/09/01إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: آسفيم/م ابن تومرت 93 مزدوجالغيات13957Vززاح سليمان

816/09/94إقليم: آسفيمدرسة قرية الشمسإقليم: آسفيمدرسة رحال المسكيني 142 نعمأقدمية 16 سنةزهيرة مي 13546Y)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة عبد الخالق إقليم: آسفيم/م الركاركة

الطريس

907/09/05إقليم: آسفي 56 إلتحاق بالزوجزينب جلل 13586S سبت كزولة

)البلدية(
مزدوج

219/01/17إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: آسفيم/م أيير 24 إلتحاق بالزوجسارة اجنين 13624Hمزدوجشهدة

مدرسة سيدي عبد إقليم: آسفيم/م لمراسلة

الكريم

416/09/97إقليم: آسفي 167 أقدمية 16 سنةسامح نوال 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

301/01/10إقليم: آسفيم/م السورإقليم: آسفيمدرسة العكارطة 36 مزدوجلحدار13643Dسعاد العمري

207/09/00عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: آسفيم/م الحمامشة 162 إلتحاق بالزوجسعاد عشابي 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 13 مزدوجراس العين13739Hسعيد الغجدامي

1006/09/17إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: آسفيم/م الصبابحة 13 نعمسكينة خيرون 13946Hمزدوجاتوابت

1005/09/03إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م الرواحلة 63 إلتحاق بالزوجةسمير الهيري 13893Aمزدوجأولد سلمان

مدرسة سيدي عبد إقليم: آسفيم/م لعبادلة

الكريم

116/09/98إقليم: آسفي 169 أقدمية 16 سنةسناء الكبوري 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

902/09/10إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 55 إلتحاق بالزوجسهام بوطيب 13890Xمزدوجأولد سلمان

516/09/97إقليم: آسفيم/م كاروشإقليم: آسفيم/م الشهدة 166 إلتحاق بالزوجسيف الدين لبنى 13864Uمزدوجحرارة

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

عمالة: إنزكان ايت م الشهداءإقليم: آسفي

ملول
516/09/94 138 أقدمية 16 سنةصابر بهيجة 05048L الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج
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مجموعة مدارس النزالة إقليم: آسفيم/م براكة الراضي

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجصفاء  البداوي 02739Bمزدوجتسلطانت

404/09/19إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: آسفيم/م الرواحلة 14 نعمصلح الدين الصفيحي 13610Tمزدوجلمراسلة

316/09/96إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م الطهاهرة 169 أقدمية 16 سنةصلح مفيد 25205W)مزدوجآسفي )البلدية

927/01/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 30 مزدوجالكرعاني13671Jعابد ابوعزة

323/01/17إقليم: الحوزواوسفتإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 20 مزدوجأسني03506Kعادل متوكل

716/09/93إقليم: آسفيمدرسة لحسن واعزيزإقليم: آسفيم/م اولد عبة 157 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم دوريمي 13542U)مزدوجآسفي )البلدية

117/09/84إقليم: آسفيمدرسة ابن بطوطةإقليم: آسفيم/م بني دغوغ 265 أقدمية 16 سنةعبد الرزاق الراحقي 13547Z)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/94إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: آسفيم/م المالح 163 أقدمية 16 سنةعبد الرزاق بوكرعين 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

106/09/00إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 99 إلتحاق بالزوجةعبد الغاني بلعبيدية 13886Tمزدوجأولد سلمان

116/09/94إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفيم/م بئر اوزو 165 أقدمية 16 سنةعبد الغني بطاح 23865P)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/98إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م المعاشات 165 أقدمية 16 سنةعبد القادر العضاض 26918H)مزدوجآسفي )البلدية

1006/09/00إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 161 أقدمية 16 سنةعبد اللطيف اهريمش 23865P)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة زين العابدين إقليم: آسفيم/م الحساسنة

المختلطة

516/09/95إقليم: آسفي 157 أقدمية 16 سنةعبد ا المصاوب 13550C)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/97إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: آسفيم/م العمورية 163 أقدمية 16 سنةعبد المالك عوقلني 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

616/09/94إقليم: آسفيمدرسة م بلخضيرإقليم: آسفيم/م تازرورت 157 أقدمية 16 سنةعبد النبي التاقي 13589Vمزدوجبوكدرة

916/09/96إقليم: آسفيم/م أكدالإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 157 أقدمية 16 سنةعبد الهادي الجود 19602Fمزدوجحرارة

مدرسة عبد الرحيم إقليم: آسفيم/م اولد عبة

بوعبيد

116/09/95إقليم: آسفي 141 أقدمية 16 سنةعبد الهادي بانا 13588U سبت كزولة

)البلدية(
مزدوج
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806/09/01إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: آسفيم/م لعوينة 9 إلتحاق بالزوجةعبد الواحد الطايع 13817Tمزدوجمول البركي

505/09/03إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م الدعاكرة 59 إلتحاق بالزوجةعزالدين أفلو 13587T سبت كزولة

)البلدية(
مزدوج

603/09/13إقليم: آسفيم/م السورإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 41 مزدوجلحدار13643Dعكير فؤاد

405/09/11إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزيةإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 24 مزدوجأولد عامر تزمرين09297Eعلية حليبي

902/09/10إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م السور 40 إلتحاق بالزوجغزلن حبيبو 13629Nمزدوجبوكدرة

506/09/17إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 18 إلتحاق بالزوجغيثة الملياري 13940Bمزدوجلمعاشات

816/09/96إقليم: آسفيم/م أكدالإقليم: آسفيم/م السور 149 أقدمية 16 سنةفؤاد سولي 19602Fمزدوجحرارة

206/09/17إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: آسفيالدعيجات2 19 إلتحاق بالزوجفائق خديجة 13922Gمزدوجنكا

104/09/02عمالة: الميةالنهضةإقليم: آسفيم/م ضواحي أسفي 58 مزدوجالمية )البلدية(24687Hفاطمة  بوفنزي

916/09/98إقليم: آسفيمدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م دار المدراوي 127 إلتحاق بالزوجفاطمة النويكد 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

905/09/08إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: آسفيم/م ابن تومرت 36 إلتحاق بالزوجفتيحة زمزاوي 13890Xمزدوجأولد سلمان

مدرسة عبد الرحيم 

بوعبيد

312/09/02عمالة: الميةابن حبوسإقليم: آسفي 64 مزدوجالمية )البلدية(01896Kفرح الرضاوي

مدرسة الفقيه إقليم: آسفيم/م اولد سليمان

الهسكوري

116/09/87إقليم: آسفي 183 أقدمية 16 سنةكايري ربيعة 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

316/09/97إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م الرزوكات 157 أقدمية 16 سنةكتيبي م 25205W)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/94إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: آسفيم/م اولد زكري 175 أقدمية 16 سنةكريم الميموني 13595Bمزدوجشهدة

104/09/19إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 9 إلتحاق بالزوجةكريم لعسال 13666Dمزدوجلمصابح

216/09/94إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: آسفيم/م دار القائد عيسى 173 أقدمية 16 سنةكريمة جمكاري 13548A)مزدوجآسفي )البلدية
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923/01/17إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م الرواحلة 36 إلتحاق بالزوجكلثوم لعموري 13629Nمزدوجبوكدرة

116/09/97إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م عبد المومن 169 أقدمية 16 سنةكمال ابو العز 26918H)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/94إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: آسفيم/م العرفان 181 أقدمية 16 سنةكوزو عبد الرحمان 13674Mمزدوجالكرعاني

816/09/99إقليم: آسفيمدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م الحرارتة 139 أقدمية 16 سنةلبروفي خديجة 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

816/09/95إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبل 18 نعملبنى بن بكار 23865P)مزدوجآسفي )البلدية

م/م النواصرة اولد 

الحاج

416/09/96إقليم: آسفيمدرسة لحسن واعزيزإقليم: آسفي 161 أقدمية 16 سنةلحمني م 13542U)مزدوجآسفي )البلدية

106/09/00إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م اولد زكري 133 إلتحاق بالزوجلقرواني رجاء 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/92إقليم: آسفيمدرسة نجاح الميرإقليم: آسفيم/م ابن الهيثم 169 أقدمية 16 سنةلمهيرزي عبد العزيز 13570Z)مزدوجآسفي )البلدية

206/09/17إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: آسفيم/م لعبادلة 15 إلتحاق بالزوجلوبنة الطالبي 13922Gمزدوجنكا

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: آسفيم/م المالح 169 أقدمية 16 سنةليلى   كورميج 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

102/09/11إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: آسفيم/م اولد زكري 43 إلتحاق بالزوجليلى خطابي 13814Pمزدوجمول البركي

106/09/01إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيم/م الرحاحلة 98 إلتحاق بالزوجماكري ايمان 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

306/09/17إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 12 إلتحاق بالزوجةمحسن بن باري 13922Gمزدوجنكا

116/09/94إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيم/م دار الزرهوني 173 أقدمية 16 سنةمحسين الرسلوي 13568X)مزدوجآسفي )البلدية

716/09/93إقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيمإقليم: آسفيم/م دار القائد عيسى 167 أقدمية 16 سنةم الخبير 13540S)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة سيدي عبد إقليم: آسفيم/م زاوية الراضي

الكريم

616/09/98إقليم: آسفي 165 أقدمية 16 سنةمراوحي رشيدة 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/98إقليم: آسفيمدرسة  بو م صالحإقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكي 98 نعممروشي حنان 13551D)مزدوجآسفي )البلدية
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119/01/17إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: آسفيم/م خميس نكة 24 إلتحاق بالزوجمريم الزهري 13595Bمزدوجشهدة

106/09/00عمالة: الميةالنهضةإقليم: آسفي20 مدرسة  غشت 68 مزدوجالمية )البلدية(24687Hمريم بوبرود

1002/09/10إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 42 إلتحاق بالزوجمريم حجار 13854Hمزدوجحرارة

706/09/00إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفيم/م الغيات 161 إلتحاق بالزوجمريم قشار 13853Gمزدوجحرارة

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة علل بن عبد اإقليم: آسفيم/م اولد طلحة 175 أقدمية 16 سنةمريم قلقازي 13537N)مزدوجآسفي )البلدية

604/09/18إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: آسفيم/م الهمامدة 17 إلتحاق بالزوجةمصطفى ارزيكي 13922Gمزدوجنكا

302/09/13إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 48 إلتحاق بالزوجمعين اسماء 13634Uمزدوجشهدة

118/09/02عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: آسفيم/م دار الزرهوني 127 أقدمية 12 سنةمفهوم  مريم 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

405/09/11إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م الدعيجات 59 إلتحاق بالزوجمونيا انحيري 13629Nمزدوجبوكدرة

419/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 36 إلتحاق بالزوجميلودة   بعيطيط 13942Dمزدوجلمعاشات

121/09/83إقليم: آسفيمدرسة علل بن عبد اإقليم: آسفيمدرسة ابن بطوطة 156 نعمأقدمية 16 سنةمينة بلكزار 13537N)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/99إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: آسفيمدرسة رحال المسكيني 54 نعممينة بوطالب 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

مدرسة عبد الرحيم إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زياد

بوعبيد

304/09/02إقليم: آسفي 80 إلتحاق بالزوجنادية تواب 13588U سبت كزولة

)البلدية(
مزدوج

416/09/95إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسع 165 أقدمية 16 سنةنادية سليم 13568X)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة سيدي عبد إقليم: آسفيم/م لعبادلة

الكريم

216/09/95إقليم: آسفي 169 أقدمية 16 سنةناهي بوشعيب 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

827/01/17إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 33 إلتحاق بالزوجنبيلة العاطفي 13817Tمزدوجمول البركي

م/م الثلثاء سيدي 

عيسى

705/09/11إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: آسفي 35 نعمنجاة اركيش 13943Eمزدوجلمعاشات
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عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافعإقليم: آسفيم/م لخوادرة

الفنيدق
916/09/99 129 أقدمية 12 سنةنعيمة لبداوي 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

102/09/10إقليم: آسفيم/م لعثامنةإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 51 مزدوجلبخاتي13656Tنوال البركاوي

106/09/00إقليم: آسفيم/م دار الزرهونيإقليم: آسفيم/م القواسمة 109 إلتحاق بالزوجةنور الدين بوحايك 13829Fمزدوجالبدوزة

616/09/95إقليم: آسفيم/م لخوادرةإقليم: آسفيمدرسة العكارطة 153 أقدمية 16 سنةنور الدين زكرار 13901Jمزدوجاصعادل

1004/09/02إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م لمراسلة 75 إلتحاق بالزوجنور الهدى خلدي 13587T سبت كزولة

)البلدية(
مزدوج

116/09/97إقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكيإقليم: آسفيمدرسة  بو م صالح 90 نعمنورة الصافي 13556J)مزدوجآسفي )البلدية

902/09/10إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: آسفيم/م أيير 50 إلتحاق بالزوجنورة الهدراجي 13859Nمزدوجحرارة

1004/09/18إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: آسفيم/م العرفان 31 مزدوجسيدي أتيجي13613Wنوسي حمزة

316/09/95إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيم/م مول البركي 167 إلتحاق بالزوجةهشام عشيق 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/94إقليم: آسفيمدرسة الجريفاتإقليم: آسفيم/م الحساسنة 171 أقدمية 16 سنةوداد جنان 13536M)مزدوجآسفي )البلدية

616/09/97عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسع 141 أقدمية 16 سنةوداد لمتوني 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: آسفيم/م لعثامنة 16 إلتحاق بالزوجيسرى شاكري 13711Cمزدوججنان بويه

116/09/82إقليم: آسفيمدرسة أنس بن مالكإقليم: آسفيمدرسة سيدي واصل 204 أقدمية 16 سنةيوسف فارس 13545X)مزدوجآسفي )البلدية

604/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 21 مزدوجلبريكيين09294B خديجة قبال

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجراس العين13739Hأبيري خالد

1006/09/01إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: اليوسفيةالنور 15 إلتحاق بالزوجةإخلقي هشام 13838Rمزدوجأيير

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 38 مزدوجالكرعاني13676Pأداوش عزيزة
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506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 32 مزدوجالكنتور13806Fأزور عبد الكريم

504/09/18إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 31 مزدوجالكرعاني13676Pإلهام بحري

602/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجراس العين13741Kأميمة فقير

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الجولنإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 38 مزدوججنان بويه13720Mإنتصار لحنين

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 11 مزدوجسيدي شيكر13759Eأنوار كمال

802/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 7 مزدوجراس العين13734Cإيمان الفوضيلي

1027/01/17إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 36 إلتحاق بالزوجإيمان بوعاود 13624Hمزدوجشهدة

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 مزدوججنان بويه13711Cإيمان لحنين

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 38 مزدوجالكنتور13799Yإيمان نايت بل

904/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 14 مزدوجلخوالقة13724Sأيوب موليع

116/09/98إقليم: اليوسفيةمدرسة موسى بن نصيرإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 157 أقدمية 16 سنةابراهيم لغليمي 13580K)مزدوجاليوسفية )البلدية

116/09/93إقليم: اليوسفيةمدرسة الطبريإقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمة 169 أقدمية 16 سنةاحمد بوجي 27504V)مزدوجالشماعية )البلدية

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطابإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 32 مزدوجاسبيعات13794Tالشعاري نعيمة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 24 إلتحاق بالزوجالباهي نزهة 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 21 إلتحاق بالزوجةالحرشاوي احمد 13724Sمزدوجلخوالقة

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 19 مزدوجلخوالقة13725Tالحسن السنيني

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 28 مزدوججدور13700Rالراجي مريم
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603/09/13عمالة: مراكشمدرسة الملإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 69 مزدوجالمنابهة02738Aالزاهية الشوكة

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة نجاح الميرإقليم: اليوسفيةمركزية الميدات 171 إلتحاق بالزوجةالزقلي نور الدين 13570Z)مزدوجآسفي )البلدية

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 38 مزدوجاسبيعات13784Gالسلماني اسماء

118/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 38 مزدوجالكنتور13806Fالسلمني فاطمة الزهراء

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 22 مزدوجاسبيعات13788Lالشرقاوي زكرياء

805/09/11إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 85 مزدوجنكا13929Pالضناية نزهة

104/09/18إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 21 إلتحاق بالزوجالعسري اشريفة 13810Kمزدوجمول البركي

706/09/17إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 38 مزدوجالكرعاني13676Pالعلياني نوال

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 28 مزدوججنان بويه13711Cالغطاس عبد الله

902/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجإيغود13770Sالمهدي المستاري

402/09/10إقليم: اليوسفيةمدرسة النبعاتإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 53 مزدوجالكنتور13592Yالناجي نضيرة

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 22 مزدوجاسبيعات13788Lالناجي ياسين

104/09/18إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 16 إلتحاق بالزوجةالهاشمي اعسيلة 18548Kمزدوجلمراسلة

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 28 مزدوجاسبيعات13792Rالوافي عولية

302/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوججنان بويه13712Dالوصيفي نسرين

إقليم: الفقيه بن مدرسة اولد ازمامإقليم: اليوسفيةمدرسة النبعات

صالح
605/09/11 34 مزدوجأولد زمام07367Gامال  حميم

402/09/20إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 13 إلتحاق بالزوجامال مفضال 13820Wمزدوجمول البركي
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202/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 مزدوجإيغود13770Sايمان المتوكل

المدرسة الجماعاتية إقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي

الخنساء

104/09/18إقليم: اليوسفية 21 مزدوجإيغود25443Eبهيجة ابوسبابا

202/09/09إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 69 مزدوجالكنتور13799Yبوعبيد الخطاب

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 38 مزدوجالكنتور13806Fبومارت مريم

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 28 مزدوجاسبيعات13792Rبوهلل خولة

406/09/17إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 28 مزدوجاتوابت13947Jتميجة م

105/09/11إقليم: سيدي بنورالغنادرةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 85 مزدوجالغنادرة08658Kجمال الدين هند

506/09/17إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 38 مزدوجأيير13843Wحسناء امهيلص

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 28 مزدوجراس العين13734Cحسناء شاكر

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجسيدي شيكر13753Yحسناء موزون

302/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 7 مزدوجراس العين13741Kحفصة لعبيضلي

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 31 مزدوججدور13700Rحكيمة المنهي

202/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 8 إلتحاق بالزوجحليمة البوهالي 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الخنساء

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفية 12 مزدوجراس العين13739Hحمزة لحنين

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة

ادريس

202/09/20إقليم: الحوز 7 إلتحاق بالزوجحنان العاطفي 03239Vمزدوجأوريكة

804/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 11 مزدوججدور20851Nحنان بنفضول

مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةمدرسة موسى بن نصير

المختلطة

116/09/99إقليم: اليوسفية 57 إلتحاق بالزوجةخالد الدرقاوي 13590Wمزدوجالكنتور
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127/01/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 35 إلتحاق بالزوجخديجة أجضبار 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة

انجيم المركزية

505/09/11عمالة: مراكش 52 مزدوجالمنابهة02757Wخديجة أحلم

104/09/19إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 إلتحاق بالزوجخديجة السماعيلي 09297Eمزدوجأولد عامر تزمرين

404/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 مزدوججنان بويه13711Cخديجة بن الضو

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 21 إلتحاق بالزوجخديجة بونهار 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 مزدوججنان بويه13712Dخديجة بويا

إقليم: قلعة الرويش المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة

 السراغنة
306/09/17 22 إلتحاق بالزوجرجاء لبرك 09043Dمزدوجازنادة

106/09/01إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 117 أقدمية 12 سنةرشيد البوعزاوي 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشيإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 مزدوجإيغود13778Aرشيد الصديق

304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 21 مزدوجاسبيعات13788Lرشيدة الحجري

404/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 11 مزدوجلخوالقة13729Xرضوان الضافي

302/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجلخوالقة13724Sرضى بالعسال

806/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 32 مزدوجالكنتور13806Fرواح زينب

مدرسة عبد ا إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة

الشفشاوني

116/09/98إقليم: اليوسفية 161 أقدمية 16 سنةزكرياء مديانة 13572B)مزدوجاليوسفية )البلدية

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 23 إلتحاق بالزوجزكية جولل 13789Mمزدوجاسبيعات

504/09/18إقليم: اليوسفيةالنورإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 21 مزدوجلخوالقة25800Tزهيرة مجد

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 11 مزدوجلخوالقة13724Sزينب زكري
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مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة

المختلطة

127/01/17إقليم: اليوسفية 35 إلتحاق بالزوجسارة العلمي 13590Wمزدوجالكنتور

م م سيدي صالح إقليم: اليوسفيةمركزية راس العين

الركراركي

104/09/19إقليم: الصويرة 11 إلتحاق بالزوجسارة المنير 10095Xمزدوجاقرمود

602/09/20إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 8 إلتحاق بالزوجسارة فللي 13843Wمزدوجأيير

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب

شقرون

102/09/09إقليم: اليوسفية 51 إلتحاق بالزوجسعاد الكلخة 13579J)مزدوجاليوسفية )البلدية

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجإيغود13770Sسعيد الصبار

106/09/17إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكري 32 مزدوجأولد عامر تزمرين09297Eسعيد زرزخان

906/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 28 مزدوجاسبيعات13792Rسعيدة عداد

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 19 مزدوججنان بويه13707Yسفيان الخرشي

702/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 مزدوججدور13698Nسكينة الجبار

102/09/20إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 9 إلتحاق بالزوجسكينة الفلحي 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

مجموعة مدارس النزالة إقليم: اليوسفيةمركزية الميهات

المركزية

119/01/17عمالة: مراكش 36 إلتحاق بالزوجسلمى بنشاردة 02739Bمزدوجتسلطانت

204/09/19إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 إلتحاق بالزوجسلمى مصبر 13660Xمزدوجلبخاتي

902/09/20إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 17 مزدوجلمصابح13666Dسمية بن دامي

302/09/10إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 53 إلتحاق بالزوجسميرة الباردي 13890Xمزدوجأولد سلمان

106/09/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 20 إلتحاق بالزوجسميرة الخلفاوي 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 32 مزدوجالكنتور13799Yسناء العنتاري

304/09/19إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 19 مزدوجالغيات13968Gسنيبلة فاطمة الزهراء
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مدرسة سيدي احمد 

المختلطة

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: اليوسفية

شقرون

106/09/01إقليم: اليوسفية 68 إلتحاق بالزوجسهام الديان 13579J)مزدوجاليوسفية )البلدية

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 28 مزدوجاسبيعات13788Lشباب عبدربه

المدرسة الجماعاتية 

الخنساء

204/09/19إقليم: اليوسفيةمدرسة المهدي بنونةإقليم: اليوسفية 10 إلتحاق بالزوجشيماء بن الزبيرية 13583N)مزدوجالشماعية )البلدية

اولد عامر تيزمارين إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنة 29 مزدوجأولد عامر تزمرين09296Dصافية الغنجاوي

102/09/20إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 8 إلتحاق بالزوجصالحة شيهاب 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

206/09/17إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 38 مزدوجالغيات13967Fصباح بخوش

104/09/18إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 31 مزدوجافل يسن02992Bصفاء تنجارت

105/09/11عمالة: الميةالرازيإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 59 مزدوجالشللت21255Cضحى مغني

316/09/95إقليم: اليوسفيةمدرسة المهدي بنونةإقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمة 163 أقدمية 16 سنةعائشة الناهض 13583N)مزدوجالشماعية )البلدية

مدرسة عبد العزيز بن 

شقرون

916/09/93عمالة: مراكشمدرسة ابن المقفعإقليم: اليوسفية 93 إلتحاق بالزوجةعادل مزوار 21479W)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/91إقليم: اليوسفيةمدرسة الفواراتإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 193 أقدمية 16 سنةعبد الجليل حربي 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرةإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 22 مزدوججنان بويه13712Dعبد الحليم المداني

116/09/86إقليم: اليوسفيةمدرسة الطبريإقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمة 189 أقدمية 16 سنةعبد الخالق عدنان 27504V)مزدوجالشماعية )البلدية

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 31 مزدوجإيغود13770Sعبد الرجاء الخرزية

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 15 مزدوججدور13697Mعبد الكبير الخنوسي

520/11/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 28 مزدوجراس العين13739Hعبد اللطيف شكري

مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكري

المختلطة

116/09/96إقليم: اليوسفية 117 أقدمية 12 سنةعبد ا لحمادي 13590Wمزدوجالكنتور
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402/09/20عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 إلتحاق بالزوجةعبد ا نديم 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 28 مزدوجراس العين13734Cعداوي جميلة

502/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجراس العين13734Cعزالدين كعنابو

402/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 مزدوجراس العين13739Hعزيزة صبيح

202/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 مزدوججنان بويه13722Pعواطف بحيتر

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 7 مزدوججنان بويه13722Pغازي المهدي

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوججنان بويه13707Yغدائد عزيز

304/09/18إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 21 إلتحاق بالزوجغزلن الخراط 13933Uمزدوجلمعاشات

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية القنطرةإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 11 مزدوجسيدي شيكر13750Vغزلن الطنتاني

المدرسة الجماعاتية إقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات

الخنساء

102/09/20إقليم: اليوسفية 17 مزدوجإيغود25443Eفاطمة الطرش

104/09/12إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 27 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الكرضا 13792Rمزدوجاسبيعات

المدرسة البتدائية إقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد

الجماعاتية لوداية

1027/01/17عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الهللي 27264Jمزدوجالوداية

102/09/20إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 9 إلتحاق بالزوجفاطمة بخوش 13957Vمزدوجالغيات

804/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 24 مزدوجلبخاتي13647Hفحمي سعاد

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 مزدوجلخوالقة13724Sفدوى جعواق

504/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 21 مزدوجاسبيعات13788Lفقير م

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة الجاحظإقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسين 148 أقدمية 16 سنةفكري السعدية 02493J)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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316/09/96إقليم: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 136 إلتحاق بالزوجةفوزي الراشدي 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

اولد عامر تيزمارين إقليم: اليوسفيةمركزية راس العين

المركزية

704/09/18إقليم: الرحامنة 31 مزدوجأولد عامر تزمرين09296Dفوزي المصطفى

907/09/04إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 69 إلتحاق بالزوجفوزية ونان 13823Zمزدوجدار سي عيسى

المدرسة الجماعاتية 

الخنساء

206/09/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفية 24 إلتحاق بالزوجكريمة بوعناني 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

202/09/20إقليم: الحوزاسكينإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 17 مزدوجأوريكة03710Gكريمة دوادة

103/09/13إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 30 إلتحاق بالزوجكوثر العوراني 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 38 مزدوجالكنتور13799Yكوثر الناصري

902/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 7 مزدوجراس العين13734Cكوثر بلقاسم

1102/09/20إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 17 مزدوجلعمامرة13913Xلطيفة بن ميحي

302/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوججنان بويه13716Hلكوادمي سامية

1006/09/01إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 121 إلتحاق بالزوجلهجوج زهرة 13633Tمزدوجبوكدرة

304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 21 مزدوجاسبيعات13788Lلوبنا ايت مبارك

102/09/10إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 61 مزدوجاسبيعات13789Mمباركة سيبوس

م/م الثلثاء سيدي إقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي

عيسى

902/09/20إقليم: آسفي 8 إلتحاق بالزوجمحجوبة المدراوي 13680Uمزدوجسيدي عيسى

804/09/18إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 11 إلتحاق بالزوجةمحسين خبير 13817Tمزدوجمول البركي

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 11 مزدوجراس العين13734Cم  الطيبي

704/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 مزدوجلخوالقة13724Sم الحديوي
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304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 31 مزدوجاسبيعات13792Rم بناني

117/09/90إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 203 أقدمية 16 سنةم غبيبي 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

216/09/95إقليم: اليوسفيةمدرسة موسى بن نصيرإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 156 إلتحاق بالزوجةم لمصوب 13580K)مزدوجاليوسفية )البلدية

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجراس العين13739Hمديحة مصدق

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 28 إلتحاق بالزوجمرادي هدى 02740Cمزدوجتسلطانت

302/09/20إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 10 إلتحاق بالزوجمريم البسماسي 13820Wمزدوجمول البركي

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 11 مزدوجإيغود13770Sمريم بيادي

705/09/07إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 85 مزدوجسيدي عيسى13684Yمريم خايط

304/09/19إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 15 إلتحاق بالزوجمريم مهاية 13814Pمزدوجمول البركي

121/09/83إقليم: اليوسفيةمدرسة عمرو بن العاصإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 159 أقدمية 16 سنةمصطفى قابي 19875C)مزدوجاليوسفية )البلدية

702/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 17 مزدوجراس العين13734Cمنى الهوري

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 21 مزدوججنان بويه13707Yمونية برجة

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 19 مزدوجراس العين13745Pمينة الخطاري

604/09/18إقليم: آسفيم/م الطهاهرةإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 31 مزدوجنكا13926Lنادية النيف

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 38 مزدوجاسبيعات13784Gنجاة سرهابيل

602/09/20عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 إلتحاق بالزوجنرجس اميدة 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

216/09/99إقليم: اليوسفيةمدرسة المهدي بنونةإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 149 أقدمية 16 سنةنزهة بن يونس 13583N)مزدوجالشماعية )البلدية
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105/09/07إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 53 إلتحاق بالزوجنعيمة ايت مبارك 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الجولنإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 32 مزدوججنان بويه13720Mنورالدين المنتاج

502/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 مزدوجراس العين13745Pنورة الرحالي

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 14 مزدوجإيغود13770Sنورة الطقيل

502/09/10إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 45 مزدوجأولد رحمون08540Gنورة بوزكري

127/01/17إقليم: آسفيم/م امشعرنإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 45 مزدوجلحدار13637Xهاجر العابدي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه

الحجري

106/09/00إقليم: العيون 85 مزدوجالعيون )البلدية(06443Cهشام  أطجوا

103/09/13إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 51 مزدوجأيير13845Yهشام الدغش

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرةإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 11 مزدوججنان بويه13712Dهشام الصالحي

302/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوججدور20851Nهشام نافع

602/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجراس العين13739Hهنان رضوان

المدرسة الجماعاتية إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة

الخنساء

104/09/19إقليم: اليوسفية 24 مزدوجإيغود25443Eهيبة باسوفيض

119/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 35 مزدوجالكنتور13806Fياسمينة شعشاع

826/01/17إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 36 إلتحاق بالزوجيسمينة حنان 13624Hمزدوجشهدة

402/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 7 مزدوججنان بويه13707Yيوسف الطيان

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 31 مزدوججنان بويه13707Yيوسف الناصري

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 19 مزدوجلخوالقة13725Tيوسف لكتاتني
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المدرسة البتدائية ربوة إقليم: اليوسفيةمدرسة المهدي بنونة

الصهريج

502/09/15إقليم: كلميم 22 المازيغيةكلميم )البلدية(10548Pسعيد بونعناع
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106/09/17إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: الرشيديةالسيــــفة 23 مزدوجالريصاني09548C  يعقوبي ابراهيم

902/09/09إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةحي السلم 54 إلتحاق بالزوجأحدوا  عزيزة 09601Kمزدوجاوفوس

313/02/17إقليم: الرشيديةالمختلطة تنجدادإقليم: الرشيديةتامرنة 20 إلتحاق بالزوجةأهبار ياسين 09405X)مزدوجتنجداد )البلدية

102/09/10إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةاكدمان 83 إلتحاق بالزوجأوحيدى سهام 09398Pمزدوجفركلة العليا

316/09/99إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 145 أقدمية 16 سنةأوخيا كبيري 09638Aمزدوجالخنك

116/09/93إقليم: الرشيديةالعلويينإقليم: الرشيديةتحسنونت 203 أقدمية 16 سنةأوركش علي 09621Gمزدوجشرفاء مدغرة

202/09/14إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: الرشيديةتكرومت 30 مزدوجعرب صباح اغريس09521Yابراهيم بيضي

104/09/18إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: الرشيديةتامرنة 26 مزدوجالسيفا09503Dابراهيم حكيمي

413/02/17إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: الرشيديةتامرنة 30 مولي علي الشريف 24276Lابراهيم ناجم

)البلدية(
مزدوج

606/09/17إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: الرشيديةاولد الوالي 28 مزدوجفركلة العليا09712Fابراهيم وسعدن

106/09/17إقليم: الرشيديةاجبيلإقليم: الرشيديةكيغلن 25 مزدوجبني ام سجلماسة09534Mاجهبلي كلثوم

504/09/19إقليم: الرشيديةتغفرتإقليم: الرشيديةفزنة 9 إلتحاق بالزوجاحسان طليح 09699Sمزدوجفركلة السفلى

101/01/12إقليم: الرشيديةشرفة باحاجإقليم: الرشيديةكيغلن 31 مزدوجالسفلت09577Jاحمد ساسي

116/09/94إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةمسكي 161 أقدمية 16 سنةادريس احداش 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

204/09/02إقليم: بركانالمسيرة الخضراءإقليم: الرشيديةم القري 100 إلتحاق بالزوجاراس زهور 04421E)مزدوجبركان )البلدية

302/09/14إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةاولد رحو 24 مولي علي الشريف 09391Gاسعيد زنزول

)البلدية(
مزدوج

206/09/01إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةالبور 155 أقدمية 16 سنةاسو فتيحة 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية
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104/09/02إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةامنزران 103 مزدوجعرب صباح زيز09518Vاطخي سعيد

مدرسة موسى بن نصير إقليم: الرشيديةموسى بن نصير

البتدائية

406/09/00إقليم: إفران 87 إلتحاق بالزوجةاعقى عمر 10666T)مزدوجازرو )البلدية

706/09/01عمالة: مكناسمعروف الرصافيإقليم: الرشيديةكيغلن 133 أقدمية 16 سنةافية عبد العزيز 03972S)مزدوجمكناس )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: الرشيديةحاسي  البيض

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل
105/09/03 21 مزدوجأقواس برييش15256Gاقسو علي

106/09/01إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةالبور 149 أقدمية 16 سنةاكبيري م 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

102/09/20إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 10 إلتحاق بالزوجالمشنكط خليصة 09697Pمزدوجفركلة السفلى

105/09/11إقليم: الرشيديةلحساسنةإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 39 مزدوجعرب صباح زيز09511Mالمين البصوري

الشهيد أحمد بن م 

الرشدي

1016/09/93إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: الرشيدية 148 أقدمية 16 سنةالبشير حلوش 09369H)مزدوجالرشيدية )البلدية

416/09/99إقليم: الرشيديةلقصيبةإقليم: الرشيديةتنغراس 157 أقدمية 16 سنةالبقال عبد السلم 09622Hمزدوجشرفاء مدغرة

316/09/96إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 157 أقدمية 16 سنةالبورخيسي م 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةالمدرسة الجديدة 193 أقدمية 16 سنةالحسنية عربوي 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

105/09/11عمالة: مكناسالوحدةإقليم: الرشيديةالعلويين 44 إلتحاق بالزوجةالخيش سعيد 04014M)مزدوجتولل )البلدية

125/03/17إقليم: الرشيديةتاديغوستإقليم: الرشيديةاملكو 39 مزدوجتاديغوست09672Mالدرقاوي م

217/09/84إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 207 أقدمية 16 سنةالرباوي م 09368G)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الرشيديةكودية الدراوة 149 أقدمية 16 سنةالصديقي الطاهر 03917Gمزدوجمجاط

416/09/86إقليم: الرشيديةوادي الدهبإقليم: الرشيديةازمور الجديد 146 أقدمية 16 سنةالعايش م 09371K)مزدوجالرشيدية )البلدية

402/09/20إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: الرشيديةتوروك 8 إلتحاق بالزوجالعجوري رشيدة 20964L)مزدوجالجرف )البلدية
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605/09/03إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: الرشيديةالزريقات 145 أقدمية 16 سنةالعروسي مريم 20622P)مزدوجالرشيدية )البلدية

506/09/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: الرشيديةفزنة 13 نعمالعمراني انصاف 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

117/09/90إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 169 أقدمية 16 سنةالهاشمي م علي 09368G)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/98إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الرشيديةمولي ادريس الول 97 إلتحاق بالزوجالهورشمت نعيمة 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

901/01/10إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 35 مزدوجعرب صباح زيز21760Bامبارك اوراغ

104/09/02عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: الرشيديةقطع   الواد 157 أقدمية 16 سنةامسلك صباح 03914Dمزدوجمجاط

113/02/17إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةتنغراس 20 إلتحاق بالزوجةاناس قاسمي 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

216/09/98إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: الرشيديةالميرة لل مريم 134 أقدمية 16 سنةباشا نادية 09629Rمزدوجشرفاء مدغرة

206/09/01إقليم: الرشيديةكردميتإقليم: الرشيديةتاغيا 147 أقدمية 16 سنةباعوش عيسى 09407Z)مزدوجتنجداد )البلدية

212/09/02إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةمروتشة 85 مزدوجفركلة العليا09709Cباكريم يوسف

616/09/98عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: الرشيديةمولي ادريس الول 126 إلتحاق بالزوجبحوص ليل 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

1004/09/02إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: الرشيديةتزوكاغين 145 أقدمية 16 سنةبركي فاطمة 20622P)مزدوجالرشيدية )البلدية

117/09/90إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 225 أقدمية 16 سنةبريكي م 09374Nمزدوجالخنك

916/03/17إقليم: الرشيديةحي السلمإقليم: الرشيديةالزعاري 39 مزدوجارفود )البلدية(26306Tبن التاج هند

504/09/02إقليم: الرشيديةم بن العربيإقليم: الرشيديةالحارة 149 إلتحاق بالزوجبنار فتيحة 09375P)مزدوجالرشيدية )البلدية

806/09/00إقليم: الحاجبالقدسإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 128 أقدمية 16 سنةبنعزيز مريم 04108P عين تاوجطات

)البلدية(
مزدوج

1011/09/00إقليم: الرشيديةالخرباتإقليم: الرشيديةتاغيا 58 مزدوجفركلة العليا09706Zبوطهير فاطمة
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104/09/18إقليم: زاكورةم.م ألموإقليم: الرشيديةتامرنة 11 مزدوجتغبالت13383Wبوقراب سعيد

504/09/02إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةكيغلن 153 أقدمية 16 سنةبوني مديحة 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

113/02/17إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: الرشيديةتامرنة 42 مولي علي الشريف 09410Cتورية التابتي

)البلدية(
مزدوج

406/09/17إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: الرشيديةتاديغوست 20 إلتحاق بالزوججميلة اوشتي 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

816/09/94إقليم: الرشيديةم بن العربيإقليم: الرشيديةالباباط 151 أقدمية 16 سنةحاحيوي علي 09375P)مزدوجالرشيدية )البلدية

118/02/08إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةالعبادلة 55 مزدوجارفود )البلدية(09380Vحبيبي علوي للة مولي

904/09/19إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: الرشيديةفزنة 14 إلتحاق بالزوجحداوي حنان 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

116/09/85عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: الرشيديةتغفرت 179 أقدمية 16 سنةحدو بوعرفة 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

106/09/01إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةتمزكيت 159 أقدمية 16 سنةحسني النصاري 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

سيدي علي

204/09/18إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: الرشيدية 21 مزدوجالسفلت09557Mحليمة النجمي

413/02/17إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: الرشيديةشرفة باحاج 39 مزدوجعرب صباح زيز21760Bحميدي رشيد

804/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي عمروإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 21 إلتحاق بالزوجحميدي سارة 11858Nمزدوجأيت عياش

216/09/97عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الرشيديةالحي الجامعي 97 إلتحاق بالزوجحميطو حسناء 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

105/09/11إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: الرشيديةمروتشة 36 إلتحاق بالزوجحنان ازاز 14980Gمزدوجامزفرون

104/09/02إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: الرشيديةحي المقاومة 133 إلتحاق بالزوجحياة الفيللي 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

306/09/01إقليم: الرشيديةابن رشدإقليم: الرشيديةكيغلن 155 أقدمية 16 سنةحيدة نادية 09370J)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/96عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الرشيديةموسى بن نصير 136 أقدمية 16 سنةخالد قرشي 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية
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116/09/93إقليم: القنيطرةالمغرب العربيإقليم: الرشيديةتنكبيت 173 أقدمية 16 سنةخالد لوهابي 20998Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

302/09/09إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةالمنكرة 49 مزدوجارفود )البلدية(09379Uخديجة العماري

413/02/17إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: الرشيديةالترميدي 36 مزدوجعرب صباح زيز09513Pخديجة ايت الجيللي

113/02/17إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةفزنة 45 مزدوجعرب صباح زيز09515Sخوخي رشيد

206/09/17إقليم: الرشيديةالمدرسة الجديدةإقليم: الرشيديةتوداعت 19 إلتحاق بالزوجدامو رشيدة 09850F)مزدوجتنجداد )البلدية

102/09/09إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: الرشيديةاولد معطلة 69 إلتحاق بالزوجدكيكي كريمة 09378T)مزدوجارفود )البلدية

806/09/01عمالة: مكناسالزهرإقليم: الرشيديةالمدرسة الجديدة 110 أقدمية 12 سنةراجي فاطمة 03960D)مزدوجمكناس )البلدية

304/09/02إقليم: الرشيديةالحي الجامعيإقليم: الرشيديةالحارة 157 أقدمية 16 سنةربيعي حنان 25217J)مزدوجالرشيدية )البلدية

207/09/05إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: الرشيديةالسلطان مولي الحسن 46 مزدوجفركلة السفلى09702Vرشيد عكي

المدرسة البتدائية إقليم: الرشيديةالحكمة

السلم

116/09/98عمالة: فاس 132 أقدمية 16 سنةرمشون بديعة 18535W)مزدوجأكدال )المقاطعة

104/09/02إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: الرشيديةكردميت 149 أقدمية 16 سنةرهيش عائشة 09369H)مزدوجالرشيدية )البلدية

1005/09/03إقليم: الرشيدية11 ينايرإقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد ا 149 أقدمية 16 سنةزيمو مريم 09373M)مزدوجالرشيدية )البلدية

313/02/17إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةتوداعت 34 إلتحاق بالزوجةسعادة فاسكة 09607Sمزدوجالرتب

الشهيد أحمد بن م 

الرشدي

812/09/02عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الرشيدية 118 مزدوجمكناس )البلدية(03983Dسعادة كريمة

706/09/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةالطاوس 23 مزدوجالسفلت09575Gسعيد النواجي

116/09/96عمالة: مكناسالسماعيليةإقليم: الرشيديةتزوكاغين 181 أقدمية 16 سنةسعيد شاري 04011J)مزدوجمكناس )البلدية

217/09/84إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةالمختلطة بودنيب 154 أقدمية 16 سنةسعيدي براهيم 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية
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101/02/17إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: الرشيديةقطع   الواد 15 إلتحاق بالزوجسموح  جيهان 09386B)مزدوجالريش )البلدية

506/09/01إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 155 أقدمية 16 سنةسمية حميدي 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية

213/02/17إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: الرشيديةالحكمة 23 إلتحاق بالزوجسمية عقاوي 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينإقليم: الرشيديةإبن رشد

الفنيدق
116/09/97 132 أقدمية 16 سنةسهام عكي 05425W)مزدوجالمضيق )البلدية

804/09/02إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: الرشيديةاهبيبات 82 إلتحاق بالزوجةسوح حفيظ 09603Mمزدوجاوفوس

613/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: الرشيديةاولد عبدالحليم 32 إلتحاق بالزوجسومية باعل 13008Nمزدوجأيت زينب

102/09/09إقليم: الرشيديةالفتحإقليم: الرشيديةحي الرشاد 50 نعمشاري مريم 09383Y)مزدوجكلميمة )البلدية

الشهيد أحمد بن م إقليم: الرشيديةالسيــــفة

الرشدي

303/02/17إقليم: الرشيدية 25 مولي علي الشريف 09393Jشريفة علوي

)البلدية(
مزدوج

1005/09/11إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: الرشيديةالترميدي 32 مزدوجالجرف )البلدية(09389Eشيشوا نعيمة

مجموعة مدارس إقليم: الرشيديةايت اولحو

القاضي عياض مركزية 

816/09/99إقليم: سيدي افني 19 مزدوجاربعاء أيت عبد ا16789Yصادكي احمد

305/09/11إقليم: الرشيديةالباباطإقليم: الرشيديةتاديغوست 31 إلتحاق بالزوجصالحة فهيم 20623Rمزدوجاغريس العلوي

عمالة: الصخيرات ادريس بنزكريإقليم: الرشيديةحمو سوال

 - تمارة
106/09/00 96 أقدمية 12 سنةطاهري ل لة حسناء 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

413/02/17إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: الرشيديةالسيــــفة 33 مزدوجعرب صباح اغريس23378Kعبد الخالق حواص

الشهيد أحمد بن م 

الرشدي

116/09/93إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: الرشيدية 146 أقدمية 16 سنةعبد السلم فقيهي 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

116/09/91إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةاولد شاكر 199 أقدمية 16 سنةعبد العزيز بوزيان 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

306/09/00إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 69 مزدوجسبع عيون )البلدية(04105Lعبد الغني صديقي

404/09/18إقليم: الرشيديةاولد يوسفإقليم: الرشيديةتامرنة 23 مزدوجبني ام سجلماسة09538Sعبد اللطيف اكرام
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104/09/19إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: الرشيديةفزنة 24 مولي علي الشريف 24276Lعبد ا البوزيدي

)البلدية(
مزدوج

106/09/17إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: الرشيديةتكرومت 28 مولي علي الشريف 24276Lعبد الواحد بوبكري

)البلدية(
مزدوج

مدرسة التيجاني بن إقليم: الرشيديةاحندار

مولي المصطفى

306/09/17إقليم: ميدلت 13 إلتحاق بالزوجعثيقة وسطاني 11629Pمزدوجبومية

105/09/03إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيديةالفتح 84 نعمعريم الحسين 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

117/09/84إقليم: الرشيديةالفتحإقليم: الرشيديةتكاترت 201 أقدمية 16 سنةعزيز زيان 09383Y)مزدوجكلميمة )البلدية

224/03/17إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: الرشيديةتيهارين 42 مزدوجعرب صباح زيز09509Kعلل كويس

506/09/01عمالة: مكناسالتنميةإقليم: الرشيديةالمعاضيد 97 مزدوجويسلن )البلدية(24762Pعلمي مريم

417/09/84إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةالساقية الحمراء 179 أقدمية 16 سنةعلي افتو 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسسكينة بنت الحسينإقليم: الرشيديةابن الخطيب 144 إلتحاق بالزوجةعماري حسن 03974U)مزدوجمكناس )البلدية

905/09/11إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةمدرسة كم 2 40 مزدوجارفود )البلدية(09381Wعمر خربان

505/09/16إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةاغبالو 35 مزدوجتاديغوست09669Jعمنو عائشة

216/09/91إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد ا 156 أقدمية 16 سنةعميمي المصطفى 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

516/09/99إقليم: الرشيديةم بن العربيإقليم: الرشيديةحنابو 151 أقدمية 16 سنةعوط سمية 09375P)مزدوجالرشيدية )البلدية

716/09/99إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: الرشيديةسيدي بوعبد ا 145 أقدمية 12 سنةعيبيش نورة 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسالمنصورإقليم: الرشيديةكيغلن 191 أقدمية 16 سنةعيي رشيد 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

213/02/17إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: الرشيديةتحسنونت 39 مزدوجعرب صباح زيز21760Bغازي لحسن

216/09/98إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةالعبادلة 153 أقدمية 16 سنةغانم عبد العزيز 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية
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مدرسة سيدي قاسم إقليم: الرشيديةاملكو

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
402/09/16 25 إلتحاق بالزوجغزلن بهنان 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

302/09/10إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: الرشيديةحي المقاومة 47 مزدوجلهري11766Nفائق فاطمة الزهراء

102/09/09إقليم: الرشيديةاكليإقليم: الرشيديةملعب 41 مزدوجملعب09681Xفاتحة الدراوي

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةإقليم: الرشيديةوادي الدهب

أصيل
116/09/91 148 أقدمية 16 سنةفاطمة الدواير 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

306/09/17إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةتاديغوست 13 إلتحاق بالزوجفاطمة رحاوي 09398Pمزدوجفركلة العليا

115/10/81عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: الرشيديةحمو سوال 136 أقدمية 16 سنةفاطو فاطمة 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

118/09/92إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةحي المقاومة 157 أقدمية 16 سنةفديلي الشريفة 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

316/09/99إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةلكراير 155 أقدمية 16 سنةفريد حنان 09638Aمزدوجالخنك

105/09/11إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةكودية الدراوة 54 مزدوجارفود )البلدية(09379Uفريد نجية

504/09/18إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةايت ابراهيم 11 إلتحاق بالزوجفريدة الشرقاوي 09709Cمزدوجفركلة العليا

416/09/96إقليم: الرشيديةالمختلطة بودنيبإقليم: الرشيديةعين العاطي 1 98 مزدوجبوذنيب )البلدية(09395Lفقير سعيد

204/09/02إقليم: الرشيديةاحمد اليزيديإقليم: الرشيديةالحسن الداخل 157 أقدمية 16 سنةقابوش ثورية 24482K)مزدوجالرشيدية )البلدية

217/09/90إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 154 أقدمية 16 سنةقاسمي فاطمة 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد المومنإقليم: الرشيديةالمعاضيد

 - تمارة
216/09/99 151 أقدمية 16 سنةقبوش سعيد 18419V)مزدوجتمارة )البلدية

106/09/00إقليم: الرشيديةالمدرسة الجديدةإقليم: الرشيديةتاغيا 157 أقدمية 16 سنةكرساوي طارق 09850F)مزدوجتنجداد )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

سيدي علي

1002/09/20إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: الرشيدية 7 مزدوجالريصاني20316Gكرفال خديجة

316/09/99عمالة: مكناسالملإقليم: الرشيديةالخربات 157 أقدمية 16 سنةكنوز المصطفى 03980A)مزدوجمكناس )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

516/09/95إقليم: الرشيديةم القريإقليم: الرشيديةالحارة 175 أقدمية 16 سنةكيش سعيد 09385A)مزدوجكلميمة )البلدية

516/09/97إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 145 أقدمية 16 سنةكينني سلوى 09369H)مزدوجالرشيدية )البلدية

404/09/18إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: الرشيديةالبور 19 إلتحاق بالزوجللة مريم ابراهيمي 09695Mمزدوجفركلة السفلى

118/02/08إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةتمزكيت 37 مزدوجتاديغوست09669Jلحسن هلل

501/01/12إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةايت ابراهيم 37 مزدوجتاديغوست09669Jلطيفة برشي

704/09/02إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الرشيديةحي المقاومة 97 أقدمية 12 سنةلمرابطي زينب 04114W)مزدوجاكوراي )البلدية

705/09/11إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةتحسنونت 45 مزدوجارفود )البلدية(09381Wليلى هواري

206/09/00إقليم: الرشيديةابن رشدإقليم: الرشيديةحي المقاومة 157 أقدمية 16 سنةم الحسن الساسي 09370J)مزدوجالرشيدية )البلدية

1031/01/17إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: الرشيديةاملكو 29 مزدوجالريصاني09551Fم الدوج

104/09/18إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: الرشيديةالترميدي 20 نعمم بابا خويا 09523Aمزدوجفزنا

1004/09/19إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: الرشيديةتيهارين 14 مزدوجالريصاني09554Jم هاديوي

904/09/17إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: الرشيديةمزكيدة 28 مزدوجبني ام سجلماسة09530Hم وعبوت

405/09/03عمالة: مكناسأنس بن مالكإقليم: الرشيديةمدرسة الكندي 75 إلتحاق بالزوجمدراري مريم 19884M)مزدوجمكناس )البلدية

604/09/19إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: الرشيديةاغف نغير 9 مزدوجالريصاني09551Fمدياني نور الدين

804/09/18إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةاملكو 22 إلتحاق بالزوجمروان سناء 09379U)مزدوجارفود )البلدية

402/09/16إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةاوخيت 20 إلتحاق بالزوجمريم ابراهيمي 09697Pمزدوجفركلة السفلى

المدرسة الجماعاتية 

سيدي علي

104/09/18إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: الرشيدية 21 إلتحاق بالزوجمريم العلمي 09473Wمزدوجالنيف
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

416/09/99عمالة: مكناسالمصلىإقليم: الرشيديةالحكمة 134 أقدمية 16 سنةمريم جعكو 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/14إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: الرشيديةتابوعصامت 29 إلتحاق بالزوجملكي سعيدة 09808Kمزدوجسيدي عياد

116/09/91إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: الرشيديةاهبيبات 169 أقدمية 16 سنةمنصوري عبد الرحيم 09378T)مزدوجارفود )البلدية

1005/09/08إقليم: الرشيديةملعبإقليم: الرشيديةايت اولحو 31 مزدوجملعب09683Zموحتي عبد اللطيف

1013/02/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةاولد يوسف 31 إلتحاق بالزوجةموخافي حسن 09610Vمزدوجالرتب

316/09/99إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: الرشيديةتكاترت 53 مزدوجلقصير04174Lمولي احمد واليدي

116/09/93عمالة: مكناسحليمة السعديةإقليم: الرشيديةمسكي 163 أقدمية 16 سنةمولي الحافيظ قاسيمي علوي 04010H)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/17إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: الرشيديةتكرومت 28 مزدوجفزنا09523Aمومني م

الشهيد أحمد بن م 

الرشدي

816/09/99إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: الرشيدية 128 أقدمية 16 سنةمونية اسغيري 09629Rمزدوجشرفاء مدغرة

116/09/97إقليم: الحاجبالنهضةإقليم: الرشيديةابن بطوطة 138 أقدمية 16 سنةمونية المحمودي 04101G)مزدوجالحاجب )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

سيدي علي

302/09/20إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: الرشيدية 7 مزدوجالريصاني20316Gناصرة اسودو

106/09/01إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةالسيــــفة 16 إلتحاق بالزوجنامي كريمة 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسإقليم: الرشيديةالسات

وتنان
312/09/02 114 إلتحاق بالزوجنجاة حفيضي 24203Gمزدوجالدراركة

316/09/99عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الرشيديةلحساسنة 159 أقدمية 16 سنةنخلوي عبد المجيد 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

113/02/17إقليم: الرشيديةحي السلمإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 22 إلتحاق بالزوجنزهة مرجاني 26306T)مزدوجارفود )البلدية

204/09/18إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةاكدمان 21 مزدوجالسفلت09575Gنعيمة خلدي

805/09/03إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: الرشيديةامنزران 50 مزدوجعرب صباح زيز09509Kنور الدين بطرشي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

704/09/12إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: الرشيديةاوفوس 43 مزدوجأيت بورزوين21187Dوامدين ابراهيم

605/09/03إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الرشيديةاكلي 51 مزدوجاكوراي )البلدية(04114Wوحطنا ادريس

102/09/10إقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد اإقليم: الرشيديةالسيــــفة 37 إلتحاق بالزوجوحيا فاطمة 04441B)مزدوجتاوريرت )البلدية

116/09/99إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةمروتشة 171 أقدمية 16 سنةوشأين المصطفى 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

105/09/03عمالة: مكناسسيدي مسعودإقليم: الرشيديةمزكيدة 63 إلتحاق بالزوجوفاء   الحمير 03795Z)مزدوجمكناس )البلدية

302/09/10إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: الرشيديةحنابو 44 مزدوجلقصير04180Tياسين السهلوي

416/09/92إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: الرشيديةحمو سوال 114 مزدوجالقنيطرة )البلدية(06781Vيوسفي مولي احفيض

1204/09/18إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: الرشيديةالترميدي 18 المازيغيةزاكورة )البلدية(12773Hبوراس مراد

202/09/15إقليم: الحاجبعين خادمإقليم: الرشيديةالتوحيد 36 المازيغيةالحاجب )البلدية(04098Dخلفاوي رشيد

504/09/18إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتايت غانم 31 مزدوجميبلدن11866Xأحمد السعيدي

زاوية سيدي بوكيل / 

م/م سيدي بوكيل

918/02/08إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلت 48 مزدوجغرس تعللين09770Uأحمد شعروي

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

204/09/18إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلت 23 إلتحاق بالزوجأخويا رقية 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

1002/09/15إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 43 مزدوجغرس تعللين09770Uإدريسي م

1016/09/96عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيل 114 أقدمية 12 سنةأزروال موحى 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة ملويةإقليم: ميدلتميشلفن 21 إلتحاق بالزوجأسماء التعرمتي علوي 11603L)مزدوجميدلت )البلدية

202/09/20إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 8 إلتحاق بالزوجأسماء ايت ابراهيمي 24466Tمزدوجبومية

تزروفت -  م/م عبد إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي

المومن

104/09/19إقليم: ميدلت 14 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pإسماعيل اليوسفي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 31 مزدوجزايدة11920Fأشرف أجنى

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

102/09/20إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلت 7 مزدوجالنزالة09789Pأضرضور إسماعيل

104/09/18إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتايت لهري 31 مزدوجزايدة11920Fأمال اقبو

102/09/20إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلتبواضيل 7 إلتحاق بالزوجةأمحى جمال 11900Jمزدوجاغبالو

502/09/20إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجتونفيت26174Zأمين إدريسي

302/02/17إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: ميدلتايت ابراهيم 26 مزدوجتونفيت11953Sأودون نوال

104/09/19إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 11 مزدوجتونفيت11956Vأيت بلقاسم جواد

تيليشت - م/م سيدي إقليم: ميدلتتصالحت

عياد

106/09/00إقليم: ميدلت 99 مزدوجسيدي عياد09799Aأيت زهرة صابر

505/09/03إقليم: الحاجببوشرموإقليم: ميدلتم/م النزالة 85 مزدوجاقدار04137Wابن الشيخ عبد الوهاب

516/09/03عمالة: مكناسموساوةإقليم: ميدلتايت اوفل 75 مزدوجمغاصيين03855Pاجعواني خديجة

كراندو م/م الشهيد علل إقليم: ميدلتاعباري

بن عبد ا

122/12/08إقليم: ميدلت 69 مزدوجغرس تعللين09775Zاحمد المالكى

217/09/84إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتوالغ 81 مزدوجزايدة22658Cاحمي هرو

تزروفت -  م/م عبد إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو

المومن

904/09/18إقليم: ميدلت 21 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pادريس الخلفي

املشيل م/م المير 

مولي عبد ا

204/09/19إقليم: الرشيديةملعبإقليم: ميدلت 11 إلتحاق بالزوجةادريس بتوكاس 09683Zمزدوجملعب

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

202/02/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلت 35 مزدوجسيدي عياد09805Gادريس فاهيم

402/02/17إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتاكرسيف 45 مزدوجميبلدن11866Xادريس كبير

عمالة: الصخيرات المكي البيطاليإقليم: ميدلتمدرسة كم زايدة

 - تمارة
201/01/06 106 أقدمية 16 سنةاذاابكريم  مريم 01301N)مزدوجتمارة )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

اوتربات - م/م المام إقليم: ميدلت

الغزالي

202/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجاوتربات09758Fاركيوان زكرياء

104/09/18إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 31 مزدوجزايدة11925Lاسماء الرحيوي

104/09/19إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 14 مزدوجاغبالو11902Lاسماعيل العربي

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: ميدلتبوعياش

البتدائية

105/09/07إقليم: إفران 38 مزدوجتيمحضيت10720Bاسماعيل تعويشت

116/09/96إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيق 136 أقدمية 16 سنةاشطرمون اعلي 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

106/09/01إقليم: ميدلتتكرسيفتإقليم: ميدلتايت خوجمان 87 مزدوجسيدي عياد09800Bاعندي هرو

401/02/17إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتايت اومغار 37 إلتحاق بالزوجاعوين احلم 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

204/09/12إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 47 مزدوجغرس تعللين09773Xالبكري م

516/09/03عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: ميدلتزبزاط 89 مزدوجالدخيسة03885Xالبوطي سندس

601/01/12إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 45 مزدوجغرس تعللين09770Uالحاج  علوي

404/09/12إقليم: الحاجبسيدي عيسىإقليم: ميدلتملحة - م/م كير السفل 53 مزدوجأيت نعمان19391Bالحسناوي لحسن

102/09/10إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتتصالحت 63 مزدوجسيدي عياد09808Kالحسناوي م

302/09/20إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجتونفيت11956Vالحسنية أوهورير

102/09/16إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 25 مزدوجزايدة21499Tالحسين باحماد

304/09/19إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 14 مزدوجأيت بن يعقوب11914Zالحسين بنيكو

117/09/90عمالة: مكناسالمصلىإقليم: ميدلتمدرسة الطلس 136 أقدمية 16 سنةالراشيد للزهور 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة الجماعية 

القروية, كم بومية

401/01/06إقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنونإقليم: ميدلت 96 أقدمية 16 سنةالشرقاني   الهام 07723U)مزدوجبوزنيقة )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

813/09/02إقليم: خنيفرةايت موإقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيل 104 مزدوجمريرت )البلدية(11611Vالصغير م

802/09/14إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلتتصالحت 24 إلتحاق بالزوجالعلوي للة الكبيرة 21741F)مزدوجالريش )البلدية

املشيل م/م المير 

مولي عبد ا

1004/09/18إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ميدلت 21 مزدوجأيت بن يعقوب11918Dالعناز فاطمة

406/09/17إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتم/م النزالة 32 مزدوجامرصيد11871Cالغول لبنى

201/02/17إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتبوعياش 35 إلتحاق بالزوجالفاضيلي راضية 11599G)مزدوجميدلت )البلدية

402/02/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتميشلفن 35 مزدوجسيدي عياد09805Gالمسوس سهام

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

204/09/18إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلت 15 مزدوجتونفيت11956Vالمهدي الدريسي

506/09/17إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 32 مزدوجامرصيد11871Cالميسوري حسناء

116/09/98إقليم: ميدلتايتزرإقليم: ميدلتايت اوفل 153 أقدمية 16 سنةالناصري مولي عبد الرحيم 11631Sمزدوجايتزر

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلتاكدال

واحي وحقي

304/09/19إقليم: ميدلت 14 مزدوجاغبالو11907Sالهام اغجاو

102/09/14إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: ميدلتميبلدن 28 إلتحاق بالزوجةالهداوي خالد 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

304/09/02إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: ميدلتايت سيدي عمرو 101 مزدوجاقدار04133Sالهشامي سي م

304/09/18إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتاكرسيف 31 مزدوجامرصيد11871Cالودغيري رشيدة

102/09/20إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 مزدوجتونفيت26174Zاليوسفي م

104/09/19إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 11 مزدوجتونفيت11956Vامزيل رشيد

702/09/20إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 7 مزدوجالنزالة09789Pامينة بوديوان

202/09/20إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتايت حنيني 8 إلتحاق بالزوجامينة تاسا 11857Mمزدوجأيت عياش
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

502/09/20إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلنإقليم: ميدلت 7 مزدوجاملشيل09738Jاهي عيسى

ايت علي ويكو - م/م 

المل

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلت

واحي وحقي

104/09/19إقليم: ميدلت 14 مزدوجاغبالو11907Sاوبراهيم ابتسام

كراندو م/م الشهيد علل إقليم: ميدلتم/م النزالة

بن عبد ا

203/02/17إقليم: ميدلت 26 إلتحاق بالزوجةاوحسني  ابراهيم 09775Zمزدوجغرس تعللين

116/09/85إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: ميدلتايت اومغار 201 أقدمية 16 سنةاوكيرش ادريس 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

117/09/90إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلتزايدة 138 أقدمية 16 سنةايت الطالب م 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

ايت علي ويكو - م/م 

المل

904/09/19إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلت 14 مزدوجتنوردي11891Zايت اوفاسي عزيزة

105/09/11إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتايت اومغار 70 إلتحاق بالزوجايت باموح نورة 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

704/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتاكدال 21 مزدوجأيت بن يعقوب11914Zايت رحو فاطمة

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلتايت حنيني

واحي وحقي

804/09/19إقليم: ميدلت 14 مزدوجاغبالو11907Sايت زايد سهام

504/09/18إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلتاكدال 18 مزدوجالنزالة09786Lايت زهرة ليلى

116/09/93إقليم: ميدلتكروانإقليم: ميدلتاسليم 157 أقدمية 16 سنةايت عل علل 11848Cمزدوجأيت ازدك

مدرسة التيجاني بن 

مولي المصطفى

801/02/17إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلت 30 مزدوجامرصيد11871Cايت علي ابتسام

106/09/01عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: ميدلتايت سيدي عمرو 149 أقدمية 16 سنةايت وعمر مصطفى 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 159 أقدمية 16 سنةايوب بوصحابي 09372L)مزدوجالرشيدية )البلدية

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

104/09/12عمالة: مكناستعاونية المسيرةإقليم: ميدلت 38 إلتحاق بالزوجةباحوسى ابراهيم 04032Gمزدوجأيت ولل

516/09/94إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيل 52 مزدوجزايدة22658Cبايجو لحسن

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

502/09/20إقليم: ميدلتايت علي اويكوإقليم: ميدلت 7 مزدوجبوازمو09751Yبداوي صبير
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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ترتيب

الختيار

نتقال إن
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 23 إلتحاق بالزوجبدة المان 27563J)مزدوجالريش )البلدية

112/09/02إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتبوعياش 52 إلتحاق بالزوجبركة لل الصافية 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

202/09/20إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتتيزي ويللن 7 مزدوجكرامة09826Eبشرى بوانتغان

605/09/11إقليم: ميدلتتكرسيفتإقليم: ميدلتم/م النزالة 62 مزدوجسيدي عياد09800Bبكاري نزهة

املشيل م/م المير 

مولي عبد ا

ايت العباس - م/م إقليم: ميدلت

السلطان م الحسن

804/09/18إقليم: ميدلت 31 مزدوجالنزالة09784Jبنيكو محسين

217/09/90إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتايتزر 124 أقدمية 16 سنةبودار فطيمة 11599G)مزدوجميدلت )البلدية

302/09/14إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتايت مولي 42 إلتحاق بالزوجبوشرة باسالم 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

404/09/18إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتاستغرغور 21 إلتحاق بالزوجبوشرى بياض 11857Mمزدوجأيت عياش

102/09/15إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: ميدلتبولعجول 21 مزدوجأيت هاني09420Nبوعز قاديري

كراندو م/م الشهيد علل إقليم: ميدلتتزارين 03 مارس

بن عبد ا

204/09/19إقليم: ميدلت 15 إلتحاق بالزوجةبوكيل ايت يوسف 09775Zمزدوجغرس تعللين

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

802/09/20إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلت 7 مزدوجتونفيت26174Zبويشو عبد الرحمان

112/09/02إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبي 64 مزدوجفركلة السفلى09695Mبيري امبارك

1006/09/00عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: ميدلتمدرسة فاطمة الفهرية 64 نعمتزلي شفيق 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

301/01/17إقليم: ميدلتبودراعإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 31 مزدوجأيت عياش11862Tتيلولوت سعد

204/09/18إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتتيزي ويللن 31 مزدوجزايدة11925Lجدي يوسف

1004/09/19إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: ميدلتالمغو 24 مزدوجاغبالو انكردوس09649Mجملوي سكينة

804/09/18إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتايت حنيني 31 مزدوجزايدة11920Fجميلة ايت الطالب
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مدرسة المسيرة إقليم: ميدلتايت اومغار

الخضراء

107/09/05إقليم: ميدلت 52 إلتحاق بالزوجةجيدى موراد 11600H)مزدوجميدلت )البلدية

تيليشت - م/م سيدي 

عياد

204/09/02إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلت 118 إلتحاق بالزوججيهان العمراني 09387C)مزدوجالريش )البلدية

106/09/17إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 28 مزدوجزايدة11925Lحافظ زهمون

104/09/18إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتايت ابراهيم 31 مزدوجامرصيد11871Cحاميد رشيد

104/09/18إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتايت ابراهيم 31 مزدوجتونفيت11633Uحتان الحوسين

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

املشيل م/م المير إقليم: ميدلت

مولي عبد ا

202/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجاملشيل09735Fحديدوش حميد

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

بوزمو - م/م اسيف إقليم: ميدلت

ملول

402/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجبوازمو09747Uحديوي زهور

مجموعة مدارس 

موكديد

104/09/18إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلت 18 مزدوجايتزر11929Rحرية ساعيد

ايت يعقوب - م/م إقليم: ميدلتاكدال

تسامرت

404/09/18إقليم: ميدلت 21 مزدوجاموكر09730Aحريزون حنان

مجموعة مدارس 

اغزديس

904/09/18إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت 23 مزدوجاموكر09725Vحسن باطالب

1006/09/17إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلتايت حطــــاب 28 مزدوجاموكر09725Vحسن حفيضي العلوي

تزروفت -  م/م عبد إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

المومن

102/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pحسن هناش

زاوية سيدي بوكيل / 

م/م سيدي بوكيل

103/09/13إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلت 46 مزدوجغرس تعللين09773Xحسناء اضار

بوزمو - م/م اسيف 

ملول

102/09/20إقليم: ميدلتتحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلت 7 مزدوجاموكر09729Zحسناء اعدو

304/09/19إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: ميدلتاكدال 24 مزدوجالطاوس09582Pحسناء المرابطي

302/09/20إقليم: ميدلتزايدةإقليم: ميدلتايت علي اويكو 8 إلتحاق بالزوجحسناء رباش 11630Rمزدوجزايدة

204/09/12إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 55 مزدوجغرس تعللين09773Xحسناء مرغادي
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902/09/20إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجالنزالة09786Lحسناء والرو

102/02/17إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتملحة - م/م كير السفل 36 مزدوجكرامة22628Vحسين بكي

105/09/03إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 136 إلتحاق بالزوجحفيظة بلحسن 09387C)مزدوجالريش )البلدية

402/09/20إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلتالمغو 21 مزدوجتنوردي11888Wحكيمة اخالي

302/09/20إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتالمغو 7 إلتحاق بالزوجحليمة ايت عمار 24466Tمزدوجبومية

اوتربات - م/م المام 

الغزالي

609/10/09إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلت 43 مزدوجغرس تعللين09770Uحنان أقدار

بوزمو - م/م اسيف 

ملول

204/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلت 21 مزدوجميبلدن11869Aحياة مشهوري

102/09/20إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 7 مزدوجاغبالو11902Lخالد الطالب

604/09/19إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 24 مزدوجزايدة11920Fخاليد أعيشا

905/09/07إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتايت اومغار 77 مزدوجزايدة22658Cخمان لطيفة

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

106/09/00عمالة: مكناسعبد الخالق الطريسإقليم: ميدلت 165 أقدمية 16 سنةدهبي هشام 19883L)مزدوجمكناس )البلدية

504/09/19إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 14 مزدوجاغبالو11902Lرجاء أزرار

ايت يعقوب - م/م 

تسامرت

605/09/11إقليم: ميدلتتكرسيفتإقليم: ميدلت 55 مزدوجسيدي عياد09800Bرشيد حسون

804/09/18إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 31 مزدوجالسيفا09503Dرشيدة ايت إدريس

اوتربات - م/م المام 

الغزالي

102/09/20إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: ميدلت 8 إلتحاق بالزوجرشيدة يوسفي 09548Cمزدوجالريصاني

204/09/18إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: ميدلتايت علي اويكو 31 مزدوجالسيفا09503Dرضى بيان

202/09/15إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتاستغرغور 36 إلتحاق بالزوجزروف نادية 24466Tمزدوجبومية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

704/09/18إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلت 18 مزدوجايتزر11929Rزريفي  جميلة

602/09/20إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتتيزي ويللن 7 مزدوجأكوديم11940Cزكرياء الزدكي

904/09/18إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلتايت حطــــاب 31 مزدوجاموكر09725Vزكرياء براهمي

104/09/18إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 18 إلتحاق بالزوجزكية شكري 09773Xمزدوجغرس تعللين

الشهيد أحمد بن م إقليم: ميدلتميشلفن

الرشدي

804/09/18إقليم: الرشيدية 31 مولي علي الشريف 09393Jزلخة ايوبي

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتايت ابراهيم 31 مزدوجتونفيت11633Uزمور م

مجموعة مدارس إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم

اغزديس

104/09/18إقليم: ميدلت 31 مزدوجبومية11894Cزهور اسماعلي

102/09/20إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 7 مزدوجتونفيت26174Zزهور شامي

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

702/09/20إقليم: ميدلتايت حنينيإقليم: ميدلت 7 سيدي يحيى 11660Yزيان امين

اويوسف
مزدوج

604/09/18إقليم: ميدلتملحة - م/م كير السفلإقليم: ميدلتتوزاكين 15 مزدوجكير09818Wزيزي سعيدة

204/09/19إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتايت غانم 17 إلتحاق بالزوجسعاد اسماعيلي 24466Tمزدوجبومية

601/01/17إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتم/م النزالة 26 إلتحاق بالزوجسعاد مروش 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

تيليشت - م/م سيدي إقليم: ميدلتتصالحت

عياد

707/09/05إقليم: ميدلت 62 مزدوجسيدي عياد09799Aسعيد الحلواطي

505/09/11إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: ميدلتايت مولي 31 مزدوجتانوغة26883Vسعيد امهوي

مجموعة مدارس 

اغزديس

404/09/18إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلت 25 مزدوجزايدة11920Fسعيد عقاوي

804/09/18إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: ميدلتميشلفن 31 مزدوجالجرف )البلدية(09389Eسعيدة بنعمر

502/09/20إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: ميدلتايت علي اويكو 17 مزدوجالريصاني09552Gسكينة فرطاس
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة موحى امحزون 

بن احماد

305/09/11إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلت 47 إلتحاق بالزوجسـلـوى كــتـيـري 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

304/09/19إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 14 مزدوجاغبالو11902Lسليم بوقرو

402/09/20إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجتونفيت11956Vسميرة المي

104/09/19إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 11 إلتحاق بالزوجسناء بيجا 11871Cمزدوجامرصيد

302/09/20إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 7 مزدوجتونفيت11956Vسناء رغيب

107/09/05عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: ميدلتبولعجول 99 مزدوجمكناس )البلدية(03998Vسناء وحميدو

مجموعة مدارس 

اغزديس

تزروفت -  م/م عبد إقليم: ميدلت

المومن

106/09/17إقليم: ميدلت 19 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pسهام أوكوجان

901/02/17إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتواد الدهب 24 نعمسهام افقيـري 22628Vمزدوجكرامة

102/09/10إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتبوعياش 76 إلتحاق بالزوجسهام الصالحي 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

702/02/17إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتتمايوست 45 مزدوجزايدة22658Cسهام بوصحابي

106/09/17إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 38 مزدوجتونفيت11633Uسهام زوحى

بوزمو - م/م اسيف 

ملول

504/09/18إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت 21 مزدوجاموكر09725Vسهام سليماني

ايت اوسال - م/م ابن إقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف

زيدون

1004/09/18إقليم: ميدلت 21 مزدوجكير21756Xسهام همورى

ايت علي ويكو - م/م 

المل

204/09/18إقليم: ميدلتوالغإقليم: ميدلت 31 مزدوجايتزر11930Sسومية حفضي

204/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي عمروإقليم: ميدلتايت لهري 31 مزدوجأيت عياش11858Nشادية عزيز

116/09/98إقليم: الحاجبالياقوتإقليم: ميدلتم/م النزالة 169 أقدمية 16 سنةشفيق ادريسي 26675U)مزدوجالحاجب )البلدية

502/09/15عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 43 مزدوجعين جمعة04065Tشكيب أنس
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

107/09/05إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتتحيانت م/م 18 نونبر 91 مزدوجسيدي عياد09808Kشيبان م

بوزمو - م/م اسيف 

ملول

102/09/20إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: ميدلت 8 إلتحاق بالزوجصابرين ايت م 09386B)مزدوجالريش )البلدية

مدرسة المسيرة إقليم: ميدلتبوكمة

الخضراء

116/09/96إقليم: ميدلت 89 إلتحاق بالزوجةطائعى مولي  ارشيد 11600H)مزدوجميدلت )البلدية

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

102/09/15إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: ميدلت 14 مزدوجأم الربيع11809Kطاهري م

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

602/09/15إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: ميدلت 42 مزدوجلهري11761Hطمجي م

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي

واحي وحقي

604/09/19إقليم: ميدلت 14 مزدوجاغبالو11907Sعائشة اياون

املشيل م/م المير إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

مولي عبد ا

802/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجاملشيل09735Fعادل اعيسى

202/09/14إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلتم/م النزالة 44 مزدوجغرس تعللين09770Uعادل العزاوي

مدرسة يوسف بن إقليم: ميدلتايت اومغار

تاشفين

116/09/91إقليم: ميدلت 179 أقدمية 16 سنةعاني اسماعيل 11598F)مزدوجميدلت )البلدية

704/09/19إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 14 مزدوجالنزالة09786Lعبد الحميد رحيوي

1002/09/14إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 44 مزدوجغرس تعللين09770Uعبد الرحمن أيت العربي

مجموعة مدارس إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي

اغزديس

304/09/18إقليم: ميدلت 21 مزدوجبومية11894Cعبد الرحيم ابروكي

مجموعة مدارس 

موكديد

504/09/18إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلت 28 مزدوجامرصيد11878Kعبد الرزاق زبرات

مدرسة خديجة أم إقليم: ميدلتتاملحت

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
302/09/14 32 مزدوجالفنيدق )البلدية(05438Kعبد الصمد لعظيم

106/09/17إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتتمايوست 38 مزدوجأيت عياش11857Mعبد العزيز لوهاب

116/09/96إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيل 112 أقدمية 16 سنةعبد القادر بلبيضاء 11599G)مزدوجميدلت )البلدية

مجموعة مدارس 

موكديد

504/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلت 18 مزدوجتنوردي11888Wعبد ا آيت الحسين
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتايت ابراهيم 31 مزدوجأيت عياش11864Vعبد الواحدي مولي حفيظ

202/09/20إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجأكوديم11940Cعزيز اسمعلي

806/09/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتم/م النزالة 32 مزدوجسيدي عياد09805Gعزيز اكرسي

ايت اوسال - م/م ابن 

زيدون

106/09/17إقليم: ميدلتايت خوجمانإقليم: ميدلت 31 إلتحاق بالزوجةعكاوي مصطفى 09779Dمزدوجغرس تعللين

101/01/06إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: ميدلتمدرسة كم زايدة 96 أقدمية 16 سنةعلوي  لل خدوج 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

901/01/10إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 45 إلتحاق بالزوجةعلوي مديوني أباسيدي 09596Eمزدوجاوفوس

1007/09/05إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتاولد التاير 59 مزدوجامرصيد11884Sعلي مخسو

504/09/18إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتايت لهري 25 مزدوجامرصيد11878Kعليدوش م

804/09/19إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 11 مزدوجالنزالة09786Lعمراوي م

104/09/18إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتبوعياش 16 إلتحاق بالزوجغنموني لبنى 11853Hمزدوجأيت عياش

تزروفت -  م/م عبد إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي

المومن

404/09/18إقليم: ميدلت 21 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pفؤاد ايت عياش

904/09/19إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 14 مزدوجأيت بن يعقوب11914Zفاضمة موساوي

902/09/20إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجالنزالة09789Pفاطمة الزهراء أولهو

المدرسة البتدائية إقليم: ميدلتبوكمة

السلطان مولي 

701/12/08عمالة: فاس 69 جنان الورد 18646Sفاطمة الزهراء المللي

)المقاطعة(
مزدوج

504/09/18إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 21 مزدوجتونفيت11953Sفاطمة الزهراء موعى

106/09/01إقليم: ميدلتايتزرإقليم: ميدلتايت اوفل 67 مزدوجايتزر11631Sفاطمة شفاع

102/09/20إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتايت علي اويكو 7 مزدوجاوتربات09764Mفاطمة كرشوش
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف
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الختيار
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الصلية
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406/09/17إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 23 إلتحاق بالزوجفاطمة مرير 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

102/02/17إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتايت اومغار 36 مزدوجتونفيت11633Uفردوس منديل

702/09/10إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتبوعياش 60 مزدوجأيت عياش11857Mفسكا   عزيز

112/09/02إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلتمدرسة كم زايدة 45 إلتحاق بالزوجةفللي مصطفى 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتايت غانم 11 إلتحاق بالزوجفوزية رزوكي 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

تزروفت -  م/م عبد إقليم: ميدلت

المومن

302/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pقسمي عمر

104/09/18إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتتحيانت م/م 18 نونبر 20 إلتحاق بالزوجةقيبوش مولود 09808Kمزدوجسيدي عياد

704/09/19إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتالمغو 14 مزدوجاغبالو11902Lكروم عزيزة

316/09/97عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 175 أقدمية 16 سنةكريم لمي 03917Gمزدوجمجاط

م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: ميدلتبولعجول

المركزية

302/09/15إقليم: إفران 32 مزدوجتيزكيت10684Mكريمة الفلقي

402/02/17إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتبوعياش 35 مزدوجأيت عياش11857Mكريمة بشيري

102/02/17إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتتمايوست 35 إلتحاق بالزوجكريمة بن الطيب 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

تيليشت - م/م سيدي 

عياد

303/09/13إقليم: ميدلتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: ميدلت 38 إلتحاق بالزوجكنزة اقداد 11595C)مزدوجميدلت )البلدية

604/09/18إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلتايت علي اويكو 21 مزدوجاموكر09725Vكنزة الشركي

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

102/09/20إقليم: ميدلتايت حنينيإقليم: ميدلت 7 سيدي يحيى 11660Yكور أسامة

اويوسف
مزدوج

1004/09/18إقليم: ميدلتملحة - م/م كير السفلإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 21 مزدوجكير09818Wلحسن ارزيك

ايت علي ويكو - م/م 

المل

702/09/20إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: ميدلت 7 مزدوجالريصاني20316Gلحسن اكريعي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 14 مزدوجأيت بن يعقوب11914Zلحسن بنيكو

106/09/17إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتاولد التاير 29 إلتحاق بالزوجلطيفة مقارع 11857Mمزدوجأيت عياش

116/09/93إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتكروان 89 إلتحاق بالزوجلعيوني زهرة 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

ايت العباس - م/م 

السلطان م الحسن

تيليشت - م/م سيدي إقليم: ميدلت

عياد

604/09/02إقليم: ميدلت 93 مزدوجسيدي عياد09799Aلكزير رشيد

104/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 21 مزدوجأيت بن يعقوب11914Zلل خدوج ابو الحسن

اوتربات - م/م المام 

الغزالي

مدرسة الشريف م إقليم: ميدلت

امزيان البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
202/09/16 20 الشرف  مغوغة 15176Vلل صفية هل بابا

)المقاطعة(
مزدوج

املشيل م/م المير 

مولي عبد ا

1004/09/18إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: ميدلت 21 مزدوجالسفلت09575Gلمرابطي مريم

مجموعة مدارس 

موكديد

304/09/18إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلت 18 مزدوجايتزر11929Rلمية البوعزوي

116/09/96إقليم: ميدلتمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: ميدلتبوكمة 157 أقدمية 16 سنةلوهاب المصطفى 11597E)مزدوجميدلت )البلدية

204/09/19إقليم: ميدلتوالغإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 24 مزدوجايتزر11930Sم برغوت

املشيل م/م المير 

مولي عبد ا

706/09/17إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلت 23 مزدوجايتزر11929Rم حاجي

1004/09/18إقليم: ميدلتتحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 15 مزدوجاموكر09729Zم زرار

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

اوتربات - م/م المام إقليم: ميدلت

الغزالي

202/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجاوتربات09758Fمخشاني ابراهيم

402/09/20إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: ميدلتايت علي اويكو 8 إلتحاق بالزوجمريم بلمين 09386B)مزدوجالريش )البلدية

502/09/16عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريل 26 إلتحاق بالزوجمريم دامي 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

502/09/20إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجأكوديم11940Cمريم مونا

ايت العباس - م/م إقليم: ميدلتايت مولي

السلطان م الحسن

404/09/18إقليم: ميدلت 25 مزدوجالنزالة09784Jمريم وعياش
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

202/09/20إقليم: ميدلتميشلفنإقليم: ميدلت 7 مزدوجأيت يحيى09721Rمصطفى  مهوي

904/09/18إقليم: ميدلتواد الدهبإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 15 نعممليكة اعدو 09399Rمزدوجكرامة

802/09/20إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتالمغو 7 إلتحاق بالزوجمليكة او الهواري 11857Mمزدوجأيت عياش

602/09/20إقليم: ميدلتايت غانمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجتيزي نغشو19330Kمنى الفهري

106/09/17إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتايت اوفل 29 مزدوجزايدة11925Lمهدي العلوي

106/09/17إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتايت حطــــاب 22 مزدوجاوتربات09764Mموحى عبد الشافي

704/09/18إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 15 مزدوجالنزالة09786Lمولي إدريس مسلك ليام

205/09/11إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتبودراع 42 إلتحاق بالزوجمونية اوعل 11599G)مزدوجميدلت )البلدية

مجموعة مدارس 

موكديد

216/09/96عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزإقليم: ميدلت 175 أقدمية 16 سنةميالحة م 04021Vمزدوجدار أم السلطان

506/09/17إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 28 مزدوجأيت عياش11864Vنجاة اعدي

904/09/18إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: ميدلتايت لهري 31 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fنجاة ناصري

307/09/05إقليم: ميدلتمدرسة المام الغزاليإقليم: ميدلتتاشروت 47 إلتحاق بالزوجنزهة زابور 11601J)مزدوجميدلت )البلدية

604/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي عمروإقليم: ميدلتايت لهري 31 مزدوجأيت عياش11858Nنسرين لحجاج

ايت العباس - م/م إقليم: ميدلتايت مولي

السلطان م الحسن

404/09/18إقليم: ميدلت 25 مزدوجالنزالة09784Jنور الدين المبروك

104/09/18إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 31 مزدوجتونفيت11633Uهودة ددوش

تيليشت - م/م سيدي 

عياد

عمر بن عبد العزيز إقليم: ميدلت

مرجان

116/09/96عمالة: مكناس 193 أقدمية 16 سنةوحسة عبد العزيز 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

602/09/20إقليم: ميدلتالمغوإقليم: ميدلت 7 مزدوجبوازمو09756Dوعدو الحسين
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/00إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 113 مزدوجالريش )البلدية(27563Jومشتاق علي

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

املشيل م/م المير إقليم: ميدلت

مولي عبد ا

202/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجاملشيل09735Fويزا ناصر

102/09/20إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجتونفيت26174Zياسين آيت أوعتاني

404/09/18إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 28 مزدوجاموكر09725Vيوسف أهميش

204/09/02إقليم: الخميساتالندلسإقليم: ميدلتمدرسة بئر انزران 64 مزدوجتيفلت )البلدية(21328Gيوسف أيت وعمرو

اولغازي - م/م ايت 

عبدي

104/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلت 21 مزدوجميبلدن11869Aيوسف ايت عمر

306/09/17إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 32 مزدوجامرصيد11871Cيوسف زيان

402/09/20إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 7 مزدوجتونفيت11956Vيونس اعب

502/09/20إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 7 مزدوجتيدلي13072H هدى تركي

904/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 14 مزدوجتلوات13021Cآداد زهرة

المدرسة البتدائية حد إقليم: ورزازاتم. كم تارميكت

السوالم

1016/09/03إقليم: برشيد 98 مزدوجحد السوالم )البلدية(20861Zأسماء زكي

702/09/15إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 33 مزدوجتوندوت13209Gأمدياز زكرياء

عمالة: طنجة - مدرسة الداخلة البتدائيةإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى

أصيل
104/09/12 45 إلتحاق بالزوجأوصالح فاطنة 15184D بني مكادة

)المقاطعة(
مزدوج

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 11 مزدوجامي نولون13253Eأيوب فتحي

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: ورزازاتم.م. غسات 144 إلتحاق بالزوجابتسام الماكري 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان

إزناكن

211/10/17إقليم: ورزازات 38 مزدوجازناكن27277Yابراهيم ايت الحاج

216/09/85إقليم: ورزازاتم علل بن عبد اإقليم: ورزازاتم. تابونت 162 أقدمية 16 سنةابراهيم مومن 12764Y)مزدوجورزازات )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 11 مزدوجتيدلي13067Cاتيتاون فاطمة

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. كوركودا

إزناكن

106/09/17إقليم: ورزازات 38 مزدوجازناكن27277Yاحسو م

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل 11 مزدوجوسلسات13104Tاحمد بلغالية

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 21 مزدوجسروا13085Xاسماء زواو

904/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 11 مزدوجوسلسات13099Mاسماعيل الحمدي

المدرسة البتدائية إبن إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان

زيدون

302/09/10إقليم: العيون 93 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hاسماعيل باحساين

المدرسة الجماعاتية 

امردال

201/01/12إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازات 35 مزدوجغسات13217Rاصطفي للة لعزبزة

411/09/00إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 169 أقدمية 16 سنةاضها عبد الهادي 21892Vمزدوجترميكت

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: ورزازاتم. تكمي الجديد 114 أقدمية 16 سنةالباز فتيحة 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى

خلدون

102/09/15إقليم: وزان 33 إلتحاق بالزوجالبهلولي ماجدة 27271Sمزدوجزومي

502/09/20إقليم: ورزازاتم.م.أركإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 مزدوجتلوات13032Pالحسن أسكور

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجازناكن13143Kالحسن ادعبدالكريم

202/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجوسلسات13099Mالحسين الحجاجي

م.م. تاوريرت نايت 

زغار

104/09/18إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: ورزازات 31 أيت  سدرات السهل 12842Hالراجي م السعيد

الغربية
مزدوج

304/09/19إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 15 إلتحاق بالزوجالزهرة فاتحي 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 45 مزدوجغسات13217Rالسهولي فوزية

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م. كوركوداإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 18 مزدوجازناكن13152Vالشطر م
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305/09/03إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 130 إلتحاق بالزوجالشهباء  صوطال 23589Pمزدوجترميكت

116/09/99إقليم: ورزازاتمدرسة الطلسإقليم: ورزازاتم السد المنصور 90 نعمأقدمية 12 سنةالصفدي رجاء 27089U)مزدوجورزازات )البلدية

513/02/17إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 42 مزدوجسكورة أهل الوسط13196Tالطالبي كبيرة

116/09/97إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 179 أقدمية 16 سنةالطيبي عبد المجيد 20294H)مزدوجورزازات )البلدية

413/09/01إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: ورزازاتم.م. تزنتوت 155 أقدمية 16 سنةالغاشي راضية 12766A)مزدوجورزازات )البلدية

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 21 مزدوجتيدلي13061Wاليقين م

213/02/17إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 44 مزدوجاغبالو11900Jامسكور يوسف

306/09/17إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 29 إلتحاق بالزوجانصاف ازليك 13483Eمزدوجترناتة

116/09/85إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم. تكمي الجديد 158 أقدمية 16 سنةاوتول الحسن 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الفلحإقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس

باها
113/09/01 151 أقدمية 16 سنةاونخير عبد ا 20542C)مزدوجبيوكرة )البلدية

216/09/99إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م.تيكيرت 153 أقدمية 16 سنةايت الحاج نور الدين 12787Yمزدوجترميكت

116/09/93إقليم: ورزازاتمدرسة الطلسإقليم: ورزازاتم.م.أمرزكان 195 أقدمية 16 سنةايت حدو م 27089U)مزدوجورزازات )البلدية

117/09/90إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 209 أقدمية 16 سنةايت رحوموما احمد 20294H)مزدوجورزازات )البلدية

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 14 مزدوجوسلسات13104Tايت سعيد لطيفة

902/09/20إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 8 إلتحاق بالزوجايت سيدي عبد ا عزيزة 13217Rمزدوجغسات

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدمإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال

وتنان
216/09/96 191 أقدمية 16 سنةايت علي الحسن 04808A)مزدوجاكادير )البلدية

111/09/00إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م أكويم 161 أقدمية 16 سنةايدار حيدي 23905H)مزدوجورزازات )البلدية
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1102/09/20إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 17 مزدوجالريصاني09552Gايمان مهداوي

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 21 مزدوجتلوات13021Cبالعطار عزيز

م.م. تاوريرت نايت 

زغار

111/09/00إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازات 159 أقدمية 16 سنةبديعة بويس 12788Zمزدوجترميكت

م.م. تاوريرت نايت 

زغار

1002/09/20إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: ورزازات 7 إلتحاق بالزوجبن داود الهام 13189Kمزدوجسكورة أهل الوسط

306/09/01إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 157 أقدمية 16 سنةبن سعيد م 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 24 مزدوجتيدلي13072Hبوجمعة سكار

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 21 مزدوجتوندوت13209Gبوشرة  قوريس

م.الجماعاتية زاوية 

سيدي لحساين

212/09/02إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: ورزازات 147 أقدمية 16 سنةبوفكري نزهة 27524Sمزدوجترميكت

1004/09/12إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 46 إلتحاق بالزوجةتوفيق الراوي 13003Hمزدوجأيت زينب

216/09/98إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: ورزازاتم.م.تيكيرت 159 أقدمية 16 سنةتويمي سعيدة 12766A)مزدوجورزازات )البلدية

312/09/02إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 149 أقدمية 16 سنةجمال  المردولي 12789Aمزدوجترميكت

806/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 38 مزدوجامرزكان12996Aجمال بعوف

502/09/20إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 8 إلتحاق بالزوججمعة المير 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط

1002/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. انميد 7 مزدوجوسلسات13099Mجهان بويمزكان

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ألموإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 11 مزدوجتغبالت13383Wجواد اوالطاغي

413/02/17إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 34 مزدوجسكورة أهل الوسط13193Pحاجي عبد الحق

906/09/17إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 30 إلتحاق بالزوجحسناء ابخار 13013Uمزدوجأيت زينب
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1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 21 مزدوجتوندوت13210Hحسناء العسري

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 18 مزدوجامرزكان13077Nحسناء مودا

1002/09/15إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: ورزازاتم.م تندوت 36 إلتحاق بالزوجحليمة قاسي 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 11 مزدوجامي نولون13253Eحمزة فوق اريعي

116/09/99إقليم: ورزازاتم الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. غسات 159 أقدمية 16 سنةحميد كنوي 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بللإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 28 مزدوجوسلسات13119Jحنان ايت حمزي

106/09/17إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 28 مزدوجاغرم نوكدال13037Vحنان سيمو

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 17 مزدوجازناكن13143Kخالد أيت احمد

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 مزدوجتلوات13025Gخالد ابحير

116/09/96إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتمدرسة الطلس 100 نعمخالدي عبد ا 20294H)مزدوجورزازات )البلدية

104/09/12إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 77 مزدوجغسات13217Rختوش لطيفة

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م.أركإقليم: ورزازاتم.م. انميد 7 مزدوجتلوات13032Pخديجة ايت احساين

202/09/20إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 17 مزدوجأيت ولل13375Mخديجة ايت خايوسف

402/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 8 إلتحاق بالزوجخديجة باجا 13008Nمزدوجأيت زينب

602/09/20إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 مزدوجتيدلي13060Vخديجة برتى

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انميدإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 18 إلتحاق بالزوجخديجة جب 13131Xمزدوجخزامة

902/09/20إقليم: ورزازاتم.م امي نواسيفإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 مزدوجغسات13233Hخليل العزوزي
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1002/09/09إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 85 إلتحاق بالزوجةداودي عبدالله 13004Jمزدوجأيت زينب

202/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجازناكن13143Kربحة مومين

504/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 14 مزدوجتيدلي13067Cرجاء ويكرزن

903/09/13إقليم: ورزازاتم.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 62 إلتحاق بالزوجرحمة أحجو 13174Uمزدوجادلسان

416/09/03إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 141 أقدمية 16 سنةرشيد بيمري 12788Zمزدوجترميكت

106/09/01إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 159 أقدمية 16 سنةرشيد كوبي 20294H)مزدوجورزازات )البلدية

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. امزري 28 مزدوجامي نولون13248Zرضوان  المنصوري

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 11 مزدوجوسلسات13099Mزكية حمايدا

502/09/20إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 7 مزدوجتيدلي13072Hزينب الهللي

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م.أركإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 21 مزدوجتلوات13032Pسحر ايت بوهو

1016/09/99إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: ورزازاتم القدس 110 أقدمية 12 سنةسراج لبنى 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

1004/09/12إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 69 إلتحاق بالزوجسعاد أزتور 13004Jمزدوجأيت زينب

104/09/19إقليم: تنغيرام عياشإقليم: ورزازاتم.م. امزري 14 إلتحاق بالزوجسعاد انكجي 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

704/09/19إقليم: ورزازاتم.م. إحنداكنإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 14 مزدوجتلوات13030Mسعاد مساعد

706/09/17إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 29 إلتحاق بالزوجسعاد ندعلي 13013Uمزدوجأيت زينب

مدرسة الخنساء إقليم: ورزازاتم.م امكشود

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
205/09/07 94 إلتحاق بالزوجسعاد نعيمي 15131W طنجة المدينة

)المقاطعة(
مزدوج

904/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 14 مزدوجامي نولون13246Xسعيد أفقير
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1006/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفتإقليم: ورزازاتم.م. انزال 29 مزدوجازناكن13143Kسعيد أيت أحمد

116/09/97إقليم: ورزازاتم الوحدةإقليم: ورزازاتم.م. امدري 161 أقدمية 16 سنةسعيد الزناكي 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

م.م. تاوريرت نايت إقليم: ورزازاتم.م. تمزريت

زغار

602/09/20إقليم: ورزازات 7 مزدوجامي نولون13247Yسعيدة اوجامع

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحإقليم: ورزازاتم علل بن عبد ا

وتنان
121/09/83 156 أقدمية 16 سنةسعيدة داد 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م. تاوريرت نايت إقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان

زغار

1002/09/20إقليم: ورزازات 7 مزدوجامي نولون13247Yسفيان ايت حامد

404/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 24 أيت  سدرات السهل 12843Jسفيان باحو

الغربية
مزدوج

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 11 إلتحاق بالزوجسكينة طالبي 13236Lمزدوجامي نولون

702/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 9 إلتحاق بالزوجسكينة فرحان 13008Nمزدوجأيت زينب

804/09/18إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 21 مزدوجامي نولون13246Xسلمى روغي

706/09/17إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 28 مزدوجاغرم نوكدال13042Aسلوى ايت الحيان

206/09/17إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 28 مزدوجتوندوت13209Gسمية باباخييي

112/09/02إقليم: ورزازاتم توريرتإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 153 أقدمية 16 سنةسمية كموني 12767B)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/97إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم السد المنصور 94 نعمسناء زغادي 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

502/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 9 إلتحاق بالزوجسهام  طاوزي 12987Rمزدوجامرزكان

913/02/17إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 23 إلتحاق بالزوجسهام الزاوي 13217Rمزدوجغسات

113/09/01إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 159 أقدمية 16 سنةسهيل رشيدة 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

706/09/17إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 28 مزدوجسروا13080Sسومية اوالحاج عل
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204/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 14 مزدوجامي نولون13246Xشاكير نهيلة

301/01/17إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 35 مزدوجغسات13217Rشهيرة  جدنور

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 25 مزدوجتوندوت13213Lصباح حاجي

112/09/02إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: ورزازاتم. تيميلل 118 أقدمية 16 سنةصدوقي مريم 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

116/09/94عمالة: الرباطالفقيه م غازيإقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرة 115 إلتحاق بالزوجطاهري علوي ابتسام 01077V يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

111/09/00إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 169 أقدمية 16 سنةطربي حميد 12787Yمزدوجترميكت

مجموعة مدارس إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس

الشويطر المركزية

505/09/08عمالة: مراكش 61 مزدوجالويدان02814Hعائشة حاجي

1002/09/16إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 35 مزدوجإد او مومن17618Zعادل  سكوري

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفتإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 21 مزدوجازناكن13143Kعبد الجليل فراع

304/09/12إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م. انزال 51 مزدوجغسات13217Rعبد الحق الشافعي

202/09/20إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجسكورة أهل الوسط13187Hعبد الحكيم البراهيمي

202/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 مزدوجامرزكان13077Nعبد الحليم اوبن علي

902/09/20إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجسكورة أهل الوسط13187Hعبد الحميد الغربي

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 24 مزدوجوسلسات13104Tعبد الرحمان المخلوفي

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. امدري 25 مزدوجامي نولون13248Zعبد الرحمان الوركي

مدرسة الشريف إقليم: ورزازاتم.م. تلمسل

الدريسي

316/09/94إقليم: وادي الذهب 133 مزدوجالداخلة )البلدية(24931Yعبد الرحمان جمال الدين

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 21 مزدوجتيدلي13066Bعبد الرحمان ملوكي
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404/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 14 مزدوجامي نولون13246Xعبد السلم ناجي

1006/09/17إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م. انميد 28 مزدوجاغرم نوكدال13042Aعبد الصمد أنطام

416/09/92إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.سكورة 150 أقدمية 16 سنةعبد الصمد كوركيون 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 25 مزدوجتوندوت13209Gعبد العالي جماع

202/09/10عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: ورزازاتم.م.أمرزكان 43 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز الروحي 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

106/09/01إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م تندوت 147 أقدمية 16 سنةعبد العزيز ايت ابراهيم 12789Aمزدوجترميكت

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت

إزناكن

106/09/17إقليم: ورزازات 38 مزدوجازناكن27277Yعبد الغني الخطابي

م.م. تاوريرت نايت إقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان

زغار

702/09/20إقليم: ورزازات 7 مزدوجامي نولون13247Yعبد الغني بعكريم

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 15 مزدوجامي نولون13236Lعبد الكريم المهراوي

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 مزدوجتلوات13025Gعبد الكريم برهان

316/09/96إقليم: ورزازاتم الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. الزوية 177 أقدمية 16 سنةعبد اللطيف البكري 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

616/09/03عمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكشإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 141 أقدمية 16 سنةعبد ا احمد اسعيد 25670B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

604/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 14 مزدوجوسلسات13099Mعبد ا الجويدي

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 مزدوجسكورة أهل الوسط13187Hعبد ا الضيفي

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجامرزكان13077Nعبد المجيد بولحسن

106/09/00إقليم: ورزازاتم.م. تلمسلإقليم: ورزازاتم.م. الحرية 143 أقدمية 16 سنةعبد الناصر بادو 13168Mمزدوجترميكت

116/09/94إقليم: ورزازاتم.م.أمرزكانإقليم: ورزازاتم.م. تمقيت 95 مزدوجامرزكان12981Jعبدالجليل بوريك
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1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 31 مزدوجسكورة أهل الوسط13193Pعبدالوهاب  السعيدي

504/09/19إقليم: ورزازاتم.م. كوركوداإقليم: ورزازاتم.م. امزري 14 مزدوجازناكن13152Vعثمان ايت بركا

602/09/20إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 مزدوجتيدلي13057Sعزيزة بوبكري

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 11 مزدوجامي نولون13253Eعصام الهري

406/09/00إقليم: ورزازاتم اسماءإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 161 أقدمية 16 سنةعفيف حسناء 12760U)مزدوجورزازات )البلدية

713/02/17إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 23 مزدوجتوندوت13210Hعلي إمجد

104/09/19إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 24 مزدوجاغرم نوكدال13037Vعمر أقريض

116/09/99إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م امكشود 157 أقدمية 16 سنةعمر ويدادي 21892Vمزدوجترميكت

111/09/00إقليم: ورزازاتم الوحدةإقليم: ورزازاتم.م. تاورة 165 أقدمية 16 سنةعمراني سعيد 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 21 مزدوجتوندوت13213Lعيد الجليل السنهاجي

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 17 مزدوجتوندوت13210Hعيسى نايت الطالب

104/09/19إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 24 مزدوجتاديغوست09674Pغزلن الوافي

301/01/17إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 37 إلتحاق بالزوجغيثة  امشاوري 12999Dمزدوجأيت زينب

404/09/02إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 145 أقدمية 16 سنةفؤاد الفزني 12789Aمزدوجترميكت

1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 21 مزدوجتوندوت13210Hفاطمة الزهراء العسري

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 21 مزدوجتوندوت13213Lفاطمة الزهراء زروقي

م.م. تاوريرت نايت إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت

زغار

702/09/20إقليم: ورزازات 7 مزدوجامي نولون13247Yفاطمة الشاوي
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117/09/90إقليم: ورزازاتم الوحدةإقليم: ورزازاتم توريرت 168 أقدمية 16 سنةفاطمة امزيان 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

906/09/17إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 30 إلتحاق بالزوجفاطمة مدوش 13003Hمزدوجأيت زينب

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. امزري

غسات

802/09/15إقليم: ورزازات 45 إلتحاق بالزوجفاطنة ابخار 26917Gمزدوجغسات

304/09/18إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 31 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fفتيحة جابري

416/09/99إقليم: ورزازاتم. اسفوتليلإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 167 أقدمية 16 سنةقطبي سمح 13161E)مزدوجورزازات )البلدية

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 مزدوجامرزكان13077Nكريم وردي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 21 مزدوجاغرم نوكدال13037Vكريمة والريحان

116/09/03إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 149 أقدمية 16 سنةكيدي عتيقة 27524Sمزدوجترميكت

202/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجوسلسات13104Tلحسن إملوي

416/09/98إقليم: ورزازاتم اسماءإقليم: ورزازاتم.م. غسات 157 أقدمية 16 سنةلحسن ايت عل 12760U)مزدوجورزازات )البلدية

402/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 7 مزدوجتيدلي13067Cلمياء الهللي

202/09/16إقليم: تنغيرتصويتإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 23 إلتحاق بالزوجليلى  الجمالي 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية
مزدوج

402/09/16إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 45 مزدوجغرس تعللين09770Uليلى أعيسي

113/09/01إقليم: ورزازاتم توريرتإقليم: ورزازاتم.م امكشود 151 أقدمية 16 سنةليلى سلم الدين 12767B)مزدوجورزازات )البلدية

404/09/12إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 55 إلتحاق بالزوجمبريم حياة 12999Dمزدوجأيت زينب

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 31 مزدوجتوندوت13209Gم  الزير

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجوسلسات13104Tم أوبراهيم
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203/09/13إقليم: ورزازاتم.م. فينتإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 63 إلتحاق بالزوجةم أوحسين 13167Lمزدوجترميكت

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 15 مزدوجتلوات13021Cم الناصري

م.الجماعاتية زاوية إقليم: ورزازاتم.م. كوركودا

سيدي لحساين

104/09/12إقليم: ورزازات 55 مزدوجوسلسات13114Dم ايت أحمد

216/09/96إقليم: ورزازاتم الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 181 أقدمية 16 سنةم ايت علي 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 28 مزدوجوسلسات13104Tم باعزيزي

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجتلوات13021Cم بعوير

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م امي نواسيفإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجغسات13233Hم بن صفية

113/09/01إقليم: ورزازاتم اسماءإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 159 أقدمية 16 سنةم بن مرو 12760U)مزدوجورزازات )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

غسات

116/09/99إقليم: ورزازاتم الفرابيإقليم: ورزازات 159 أقدمية 16 سنةم بن منصور 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. كوركودا

إزناكن

101/01/12إقليم: ورزازات 53 مزدوجازناكن27277Yم جعين

104/09/19إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 14 مزدوجالريصاني20316Gم حمداني

112/09/02إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 153 أقدمية 16 سنةم سمير حمداوي 20294H)مزدوجورزازات )البلدية

202/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجوسلسات13099Mم عزي

102/09/16إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 35 مزدوجسكورة أهل الوسط13179Zم غانمي

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اكوينسإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 18 مزدوجازناكن13136Cم لديب

مدرسة سيدي أحمد إقليم: ورزازاتم.م. تمداخت

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
202/09/10 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zم ناجي

م.الجماعاتية زاوية 

سيدي لحساين

901/01/10إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: ورزازات 51 مزدوجشتوكة08171Fمحند شقير
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116/09/97إقليم: ورزازاتم الخنساءإقليم: ورزازاتم.م امزاورو 179 أقدمية 16 سنةمراد المركا 12762W)مزدوجورزازات )البلدية

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 21 مزدوجتوندوت13213Lمروان بن احسين

602/09/20إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 مزدوجتيدلي13060Vمريم العسراوي

602/09/20إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 مزدوجتيدلي13060Vمريم برقا

402/09/20إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 7 إلتحاق بالزوجمريم بن زايد 13217Rمزدوجغسات

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 21 مزدوجتوندوت13200Xمريم فوزي

704/09/18إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: ورزازاتم.م. انميد 28 مزدوجاغبالو انكردوس09649Mمريم وافيق

101/12/08إقليم: ورزازاتم.م. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م. امدري 65 مزدوجامرزكان12987Rمزوز ابراهيم

604/09/12إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت 38 مزدوجغسات13217Rمسلم بادو

216/09/94إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتم.م. غسات 157 أقدمية 16 سنةمصطفى الملود 20294H)مزدوجورزازات )البلدية

م.الجماعاتية زاوية إقليم: ورزازاتم.م. كوركودا

سيدي لحساين

104/09/18إقليم: ورزازات 22 إلتحاق بالزوجمليكة اوزال 13114Dمزدوجوسلسات

612/09/02إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 130 إلتحاق بالزوجمليكة واتوش 21892Vمزدوجترميكت

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 22 إلتحاق بالزوجمنيا بوحفيظ 13003Hمزدوجأيت زينب

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 21 مزدوجامي نولون13246Xمنية عنتري

304/09/02إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 135 أقدمية 12 سنةمهيب كمال 10884Eمزدوجمناصرة

407/09/04إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 141 أقدمية 16 سنةموادي فاطمة 21892Vمزدوجترميكت

215/09/17إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 28 مزدوجامي نولون13236Lموسى بادو

974



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

316/09/97إقليم: ورزازاتم الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. الزوية 171 أقدمية 16 سنةمولي لحسن نازه 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م.أرك 11 مزدوجتلوات13021Cمينة بلحساين

706/09/17إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 28 مزدوجاغرم نوكدال13042Aنادية اخزام

513/09/01إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م امكشود 151 أقدمية 16 سنةنرجس حاضري 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

802/09/20إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 17 مزدوجتيدلي13066Bنزهة المي

502/09/20إقليم: ورزازاتم.م.أمرزكانإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 12 إلتحاق بالزوجنزهة ريضاء 12981Jمزدوجامرزكان

404/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفتإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 14 مزدوجازناكن13143Kنسرين أيت جلل

106/09/17إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 38 مزدوجاغرم نوكدال13037Vنسيمة جبران

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 21 مزدوجسروا13080Sنعمان  بنساعد

201/01/12إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 73 مزدوجاغرم نوكدال13042Aهاني زهرة

202/09/20إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 7 مزدوجتلوات13025Gهشام  سدرالي

302/09/20إقليم: الرشيديةحي المطارإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 7 إلتحاق بالزوجوفاء بن داود 26307U)مزدوجبوذنيب )البلدية

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تاستيفتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجوسلسات13123Nوليد ايد سعيد

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 11 مزدوجامي نولون13246Xيوس فريد

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م. وينتجكالإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجوسلسات13103Sيوسف بواكيدوا

112/10/91إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرة 64 نعميوسف عباد 20294H)مزدوجورزازات )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان

الشويطر المركزية

1002/09/14عمالة: مراكش 36 إلتحاق بالزوجةم معشو 02814Hالمازيغيةالويدان
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104/09/18إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 21 مزدوجاغبالو انكردوس09654T أسماء الحداني

102/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجامسمرير12934H احى صلح الدين

102/09/20إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجامسمرير12933G ادريس اسكلو

202/09/10إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: تنغيرالبور 62 أيت  سدرات السهل 12847N ايت القاسح م

الغربية
مزدوج

103/09/13إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرتصويت 44 إلتحاق بالزوجأحجبي حنان 12887G سوق الخميس

دادس
مزدوج

م.م ارك سيدي علي 

ابورك

611/09/00إقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلنإقليم: تنغير 103 إلتحاق بالزوجةأزهر عزيز 12795G)مزدوجتنغير )البلدية

104/09/19إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 14 مزدوجاكنيون12903Zأسماء مناج

102/09/20إقليم: الرشيديةالغرفةإقليم: تنغيرم.م بواضبل 8 إلتحاق بالزوجآمال سبيطي 09525Cمزدوجبني ام سجلماسة

116/09/99إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م الحاج عمرو 163 أقدمية 16 سنةأودو عبد الرحمان 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

902/09/20إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م بوكافر 17 مزدوجالنيف09492Sأيت بامو عبد الصمد

302/09/20إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 7 إلتحاق بالزوجإيمان بوزكراوي 09388D)مزدوجالريش )البلدية

306/09/17إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: تنغيرم/م الخنك 28 مزدوجالسفلت09566Xأيوب بركي

الشهيد أحمد بن م إقليم: تنغيرمجموعة مدارس النصر

الرشدي

204/09/18إقليم: الرشيدية 26 مولي علي الشريف 09393Jأيوب وقا

)البلدية(
مزدوج

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلن 141 أقدمية 16 سنةاباداود ام 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

202/09/20إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 مزدوجالنيف09489Nابراهيم احربوس

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 28 سوق الخميس 12884Dابراهيم الداودي

دادس
مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرأمجكاك 38 أيت  سدرات السهل 12842Hابراهيم الوسعدني

الغربية
مزدوج
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204/09/18إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 31 مزدوجاميضر12950Aابراهيم شاكر

202/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيراوزيغمت 7 أيت سدرات الجبل 12819Hابركي عبد العزيز

العليا
مزدوج

302/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرأمجكاك 7 مزدوجامسمرير12934Hابو بكر اعسي

205/09/11إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م صغرو 52 مزدوجتغزوت نايت عطى12961Mابو ناصر فاطمة

104/09/19إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرتعدادات 24 مزدوجاسول09435Eاحساين ايت سعيد

402/09/10إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالك 54 أيت سدرات السهل 12832Xاحماد اتانوت

الشرقية
مزدوج

104/09/12إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 44 إلتحاق بالزوجاسماء عيسى اوحدو 24946P)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

204/09/18إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 18 مزدوجالنيف09492Sاسماعيل اسطوك

604/09/19إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيرم.م البيهقي 11 مزدوجاكنيون12927Aاسماعيل العناز

1002/09/20إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م بونحاس 17 مزدوجالنيف09476Zاسموح رضوان

116/09/04إقليم: تنغيرم.عمر بن الخطابإقليم: تنغيرم.الخميس 95 إلتحاق بالزوجاغبــــي سعــــاد 12781S بو مالن دادس

)البلدية(
مزدوج

602/09/15إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م بوكافر 46 مزدوجتغزوت نايت عطى12966Tاقديم عبد الرحمان

906/09/17إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: تنغيرم.م بوكافر 28 مولي علي الشريف 09391Gاكرام المومن

)البلدية(
مزدوج

604/09/18إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوب 25 مزدوجتاديغوست09676Sاكرام عثماني

604/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 21 أيت  سدرات السهل 12843Jاكوي حميد

الغربية
مزدوج

104/09/18إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: تنغيرم.م ازاك 31 مزدوجالسفلت09575Gالحاج ميموني

117/09/84إقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلنإقليم: تنغيرم.م إحجامين 243 أقدمية 16 سنةالحسين الدياني 12795G)مزدوجتنغير )البلدية
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306/09/17إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرم.م ألمدون 22 أيت  سدرات السهل 12848Pالحسين برعى

الغربية
مزدوج

802/09/10إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرالبور 62 أيت سدرات السهل 12832Xالحسين حموشي

الشرقية
مزدوج

506/09/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م امجدادار 28 مزدوجاميضر12949Zالحسين عبد الدائم

106/09/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م توديلت 32 مزدوجأيت يول12826Rالدرعي كريمة

116/09/88إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلن 124 أقدمية 16 سنةالدرويش اعلي 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

702/09/20إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: تنغيرم.م تكموت 8 إلتحاق بالزوجالزاهر فريدة 09397Nمزدوجفركلة السفلى

506/09/17إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرم.م تكموت 28 أيت  سدرات السهل 12848Pالسعدية فائز

الغربية
مزدوج

806/09/17إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: تنغيرم.م تورزة 29 مزدوجملعب09682Yالسعيد حبران

407/09/05إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: تنغيرم.مدرسة المل 76 مزدوجأيت فاسكا03258Rالسعيد م

201/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرم.م ألمدون 45 سوق الخميس 12888Hالسعيد مولي الحسن

دادس
مزدوج

804/09/18إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 31 مزدوجفركلة العليا09712Fالشامي جميلة

302/09/20إقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوبإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاسول09439Jالطاجين فريد

106/09/17إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيراكوتي 28 مزدوجأيت واسيف12851Tالطيب الكابيري

102/09/20إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجمصيسي09444Pالعباسي أنس

202/09/10إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيرام عياش 49 إلتحاق بالزوجالعسري خديجة 24946P)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

504/09/18إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م أمسعد 15 إلتحاق بالزوجالعطاوي أمينة 12786Xمزدوجتغزوت نايت عطى

602/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجالنيف09480Dالغازي ياسين
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاكنيون12927Aالمرشد علي

502/09/20إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 7 مزدوجالريصاني09554Jالمرلني عبد المنعم

506/09/17إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحة 19 مزدوجالريصاني09548Cالمسكاوي عبد الحق

105/09/03عمالة: مكناسايت حسينإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 141 أقدمية 16 سنةالمنقاد هشام 04030Eمزدوجأيت ولل

104/09/18إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: تنغيرم.م ازاك 31 مزدوجبني ام سجلماسة09530Hالمهدي حسان

309/12/11إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م أسيمور 85 مزدوجتغزوت نايت عطى12966Tالناصري بناصر

112/09/02إقليم: خنيفرةوادي المخازنإقليم: تنغيرم.م اميضر 130 إلتحاق بالزوجالهاشمي هويام 11609T)مزدوجمريرت )البلدية

202/09/20إقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوبإقليم: تنغيراسكيس 7 مزدوجاسول09439Jالياس اربا

105/09/08إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.الخميس 58 أيت سدرات السهل 12832Xاليوسفي مولي احميد

الشرقية
مزدوج

802/09/20إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاسول09440Kامار م

902/09/20إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 مزدوجاسول09440Kامبارك طاهيري

204/09/18إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: تنغيرم.م تغصى 21 مزدوجتاديغوست09674Pامسكور م

116/09/92إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: تنغيرم.م جيدا 199 أقدمية 16 سنةامصمود لحسن 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

504/09/18إقليم: ميدلتوالغإقليم: تنغيراكوتي 21 مزدوجايتزر11930Sامينة حامي الدين

806/09/17إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: تنغيرم.م بوكافر 28 مزدوجبني ام سجلماسة09528Fانس انواكي

102/09/20إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاكنيون12927Aاوحيدى ياسين

116/09/98إقليم: الحوزمدرسة القيروانإقليم: تنغيرتصويت 151 أقدمية 16 سنةاوريان امبارك 25429P)مزدوجتحناوت )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 مزدوجاسول09441Lاوشريف فيروز

104/09/02عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: تنغيرم.م تورزة 139 أقدمية 16 سنةايت احساين عبد العزيز 03917Gمزدوجمجاط

104/09/18إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 15 إلتحاق بالزوجايت احميد نورة 12782T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

112/09/02عمالة: مكناسالسعادةإقليم: تنغيرتبرخاشت 155 أقدمية 16 سنةايت اغزاف سعاد 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

606/09/17إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م جيدا 29 أيت  سدرات السهل 12842Hايت بعزيز سفيان

الغربية
مزدوج

802/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 7 إلتحاق بالزوجايت عكي سكينة 09418Lمزدوجأيت هاني

104/09/12إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: تنغيرم.م الرك 48 مزدوجعرب صباح زيز21760Bايت هيطور يوسف

204/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 15 مزدوجاكنيون12903Zايطو قاموشي

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تغصىإقليم: تنغيرم.م توديلت 22 مزدوجاكنيون12919Sباتو حسن

207/09/05إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 67 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pباحمو المصطفى

304/09/18إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 31 مولي علي الشريف 26805Kبارا عبد الرزاق

)البلدية(
مزدوج

802/09/20إقليم: ميدلتتيزي ويللنإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجكرامة09827Fباوحسين سعيد

406/09/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرامسمرير 22 مزدوجأيت واسيف12853Vبجي ادريس

602/09/20إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجمصيسي09444Pبراضي ابراهيم

402/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجامسمرير12934Hبرخدا مبارك

906/09/17إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: تنغيرتصويت 35 مزدوجالجرف )البلدية(09389Eبرزوق فاطمة

116/09/99إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيرتبرخاشت 141 أقدمية 16 سنةبشرة الحسناوي 24946P)مزدوجقلعة مكونة )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

504/09/18إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيراسكيس 21 مزدوجأيت واسيف12851Tبشرى بوحميد

204/09/19إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 مزدوجاكنيون12920Tبشرى بوعلم

304/09/19إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: تنغيرم.م بوكافر 24 مولي علي الشريف 09391Gبشرى شيشا

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت عطىإقليم: تنغيرم.م أسيمور 18 مزدوجحصيا09465Mبن دريس مريم

402/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجامسمرير12934Hبن زايد جمال

112/09/02عمالة: مكناسابن النفيسإقليم: تنغيرم.م تزلفت 157 أقدمية 16 سنةبن لمين مولي الحسن 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

111/09/17إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: تنغيرم.م مصيصي 35 مزدوجبني ام سجلماسة09530Hبن معمرابراهيم

116/09/98إقليم: ورزازاتم الخنساءإقليم: تنغيرم.م جيدا 181 أقدمية 16 سنةبناني سميرة 12762W)مزدوجورزازات )البلدية

102/09/20إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 إلتحاق بالزوجبورزي فاطمة 09669Jمزدوجتاديغوست

102/09/10إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 60 أيت  سدرات السهل 12847Nبوسعدني السعيد

الغربية
مزدوج

304/09/18إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 18 مزدوجاغبالو انكردوس09647Kبوطيب عبد الله

302/09/20إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاكنيون12927Aبونو ابراهيم

104/09/19إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 11 مزدوجاكنيون12925Yبوهللي عبد الجليل

112/09/02عمالة: مراكشمدرسة أبو هريرة 1إقليم: تنغيرم.م تزاخت 145 أقدمية 16 سنةبوهوت حنان 02486B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

605/09/07إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م بوكافر 101 مزدوجتغزوت نايت عطى12966Tتيجاني  مصطفى

عمالة: الصخيرات أحمد شوقيإقليم: تنغيرم.المضايق

 - تمارة
211/09/00 124 أقدمية 12 سنةثريا ماكودي 25225Tمزدوجمرس الخير

316/09/96إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلن 136 أقدمية 16 سنةجبراوي عبد الحق 25747K)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12873Sجداوي جواد

904/09/19إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 11 إلتحاق بالزوججميلة لعتابي 27563J)مزدوجالريش )البلدية

102/09/20إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12865Hجنوظ يوسف

802/09/20إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيراسكيس 7 مزدوجاغيل نومكون12865Hجواد ايت علي

304/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 18 مزدوجأيت واسيف12855Xجواد برادة

104/09/18إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تنغيرم.م تزلفت 31 مزدوجفركلة العليا09707Aجواد قداوي

603/09/13إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م أمسعد 69 مزدوجتودغى  السفلى12979Gحديوي حسناء

401/01/10إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 34 أيت سدرات السهل 12835Aحسان عبد الرحمان

الشرقية
مزدوج

1002/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 7 أيت سدرات الجبل 12822Lحسن الغاشي

العليا
مزدوج

702/09/20إقليم: تنغيرم.م ازاكإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 مزدوجمصيسي09446Sحسن الغراس

302/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 أيت سدرات الجبل 12819Hحسن الوالي

العليا
مزدوج

804/09/19إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغيرم.م بونحاس 14 مزدوجالنيف09475Yحسن سهال

602/09/20إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 مزدوجالنيف09488Mحسن قدي

304/09/18إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرحديدة 25 أيت سدرات السهل 12835Aحسن موقوش

الشرقية
مزدوج

702/09/20إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجالنيف09476Zحسوني يوسف

مجموعة مدارس واد إقليم: تنغيرم.م الكومت

الحجر المركزية

405/09/08عمالة: مراكش 57 مزدوجأولد حسون02819Nحفيظة  ادريسي

504/09/02إقليم: تنغيرم.الوفاءإقليم: تنغيرم.م ايت سعدان 145 أقدمية 16 سنةحماد خويا 24663G)مزدوجتنغير )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/20إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 17 مزدوجالنزالة09786Lحمداوي فاطمة

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12873Sحمزة مزون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تعمارت 18 مزدوجالنيف09492Sحميد سلم

م.م ارك سيدي علي 

ابورك

704/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغير 15 إلتحاق بالزوجحنان إدريسي 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

206/09/17إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيراكوتي 28 أيت  سدرات السهل 12842Hحنان راجي

الغربية
مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 25 إلتحاق بالزوجحنان صديقي 24946P)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

204/09/18إقليم: الرشيديةتاديغوستإقليم: تنغيرم.م تكموت 31 مزدوجتاديغوست09672Mحنان وقاش

104/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 21 مزدوجأيت واسيف12855Xحياة الجللي

702/02/17إقليم: ميدلتايت موليإقليم: تنغيرم.م تزلفت 45 مزدوجزايدة11925Lخديجة ابناس

831/01/17إقليم: الرشيديةالساتإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 45 مزدوجفركلة العليا09705Yخديجة اكوريس

202/09/20إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 7 إلتحاق بالزوجخديجة المتوكل 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

401/01/10إقليم: بركانابن زيدونإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 57 مزدوجبركان )البلدية(04413Wخربوش سعيد

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيراوزيغمت 7 أيت سدرات الجبل 12819Hخنيط يوسف

العليا
مزدوج

706/09/17إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 32 مزدوجعرب صباح اغريس09521Yخولة كلوة

103/02/17إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 45 مزدوجعرب صباح زيز09512Nدكيكي فاطمة

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجالنيف09489Nربيع م

504/09/18إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: تنغيرم.م اكوراي 28 مزدوجتاديغوست09674Pرجاء جرفي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: تنغيرمجموعة مدارس النصر 28 مزدوجالسفلت09580Mرحيوي عبد الوهاب

102/09/20إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيراسكيس 17 مزدوجأيت هاني09413Fرخادي عزيز

402/09/10إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م أمسعد 69 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pرشيد اجنان

106/09/17إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرايت زكري 38 أيت  سدرات السهل 12842Hرشيد ادريس

الغربية
مزدوج

504/09/18إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 21 أيت سدرات السهل 12838Dرشيد اوحدان

الشرقية
مزدوج

703/09/13إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرالحارة 46 سوق الخميس 12887Gرشيد ايت يوسف

دادس
مزدوج

104/09/18إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م تغصى 18 مزدوجأيت يول12828Tرشيد بن يوسف

406/09/17إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرحديدة 19 مزدوجاكنيون12903Zرشيد سكو

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت سعدانإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجحصيا09459Fرضوان خافو

102/09/20إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: تنغيرم.م تكموت 17 مزدوجاسول09441Lزاكي ادريس

202/09/20إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م بونحاس 17 مزدوجأيت الفرسي12897Tزايد الطيب

102/09/20إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12865Hزكرياء الدريسي

704/09/18إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تغصى 21 مزدوجالنيف09492Sزهني م

مدرسة الحسن إقليم: تنغيرم.سيدي مسكور

الزهراوي

107/09/04عمالة: مراكش 88 نعمزين العابدين نزهة 02732U سيدي يوسف بن

علي )المقاطعة(
مزدوج

802/09/20إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 7 مزدوجالنيف09499Zسارة بحاري

706/09/17إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: تنغيرم.م بودجام 38 مزدوجفركلة العليا09712Fسعاد داودي

101/02/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرم.م تدفالت 39 مزدوجملعب09686Cسعاد عبد النوري
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

401/02/17إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 36 مزدوجفركلة العليا09707Aسعدية هروان

806/09/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م بوكافر 29 مزدوجأيت يول12826Rسعيد الدهبي

604/09/02إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: تنغيرم.م  بادو 157 أقدمية 16 سنةسعيد الموح 09372L)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/96إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.افانور 136 أقدمية 16 سنةسعيد عبد شافق 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

406/09/17إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرم.م ألمدون 38 سوق الخميس 12890Kسكينة ادري

دادس
مزدوج

604/09/18إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيراسكيس 21 مزدوجأيت الفرسي12897Tسكينة ارحو

402/09/20إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م تكموت 7 إلتحاق بالزوجسكينة امعسو 12842H أيت  سدرات السهل

الغربية
مزدوج

606/09/17إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 35 مزدوجالسيفا09503Dسكينة رحاب

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرحديدة 23 أيت  سدرات السهل 12843Jسكينة شرويط

الغربية
مزدوج

106/09/17إقليم: ميدلتمدرسة ملويةإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 19 إلتحاق بالزوجسكينة ميموني 11603L)مزدوجميدلت )البلدية

204/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغيرم.م بونحاس 21 إلتحاق بالزوجسلمة حسناء 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

301/02/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: تنغيرم.م اميضر 33 مزدوجسيدي عياد09805Gسلمى بلخير

702/09/20إقليم: تنغيرم.م تغصىإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجاكنيون12919Sسمية هنشيري

104/09/18إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 28 مزدوجاغبالو انكردوس09654Tسميرة بندحو

802/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرأمجكاك 7 أيت سدرات الجبل 12822Lسناء المديوني

العليا
مزدوج

216/09/97عمالة: مكناسحليمة السعديةإقليم: تنغيرتبرخاشت 151 أقدمية 16 سنةسنوسي عبد ا 04010H)مزدوجمكناس )البلدية

806/09/17إقليم: تنغيرم.تيكوتارإقليم: تنغيرم.م تعمارت 30 إلتحاق بالزوجسهام ريضوان 12794F)مزدوجتنغير )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

113/02/17إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: تنغيرم.م اموكر 45 مزدوجفركلة السفلى09397Nسهام شباب

تزروفت -  م/م عبد إقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو

المومن

402/09/20إقليم: ميدلت 17 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pشادية اونانا

111/09/00إقليم: تنغيرم.افانورإقليم: تنغيرتبرخاشت 161 أقدمية 16 سنةشكيري ابراهيم 12780R)مزدوجتنغير )البلدية

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: تنغيرأمجكاك 38 مزدوجغسات13217Rصادق الحسن

604/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م امزودار 15 مزدوجأيت هاني09420Nصالح عبد المطالب

116/09/99إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م واكليم 167 أقدمية 16 سنةصطاف م 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

902/09/20إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجأيت يول12828Tصلح الدين الغرباوي

104/09/18إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: تنغيرحديدة 28 مزدوجالسيفا09507Hطارق الجراري

106/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تعمارت 22 مزدوجالنيف09492Sطالب خالد

تزروفت -  م/م عبد إقليم: تنغيراسكيس

المومن

202/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pطاهري مولي عبد العزيز

104/09/18إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: تنغيرايت زكري 21 مزدوجتاديغوست09674Pطلبي ابراهيم

105/09/11إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 46 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pعائشـــة الدريسـي

702/09/20إقليم: تنغير.م.م ايت إعزىإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجالنيف09495Vعادل حقي

402/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجامسمرير12934Hعبد المين داود احساين

104/09/19إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغيرم.م بونحاس 14 مزدوجالنيف09475Yعبد الله الدراوي

404/09/18إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيرم/م الخنك 18 مزدوجملعب09689Fعبد الحق بوزكراوي علوي

204/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيربوتغرار 25 أيت  سدرات السهل 12843Jعبد الحق جبري

الغربية
مزدوج
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 18 أيت سدرات الجبل 12819Hعبد الحكيم الدودي

العليا
مزدوج

102/09/20إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: تنغيرم.م بواضبل 8 إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم شطبي 09575Gمزدوجالسفلت

103/09/13إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م امزودار 47 مزدوجواكليم12953Dعبد الحي مرجاني

106/09/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 28 مزدوجأيت يول12828Tعبد الرحمان رمضاني

102/09/10إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م صغرو 41 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pعبد السلم الوالي

402/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 أيت سدرات الجبل 12819Hعبد السلم زيلو

العليا
مزدوج

404/09/18إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: تنغيرم.م ازاك 25 مزدوجبني ام سجلماسة09542Wعبد العالي ميموني

112/09/02إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 145 أقدمية 16 سنةعبد العزيز إبن سالم 20622P)مزدوجالرشيدية )البلدية

204/09/19إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 14 مزدوجأيت يول12828Tعبد العزيز أقداد

106/09/17إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 38 مزدوجعرب صباح زيز09513Pعبد العزيز أيت حو

902/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 مزدوجالنيف09480Dعبد العزيز البوسعيدي

702/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 أيت سدرات الجبل 12819Hعبد العزيز تبرامت

العليا
مزدوج

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت عطىإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجحصيا09465Mعبد العزيز خافو

904/09/18إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيراسكيس 31 أيت سدرات السهل 12834Zعبد الكبير المومني

الشرقية
مزدوج

املشيل م/م المير إقليم: تنغيرأمجكاك

مولي عبد ا

102/09/20إقليم: ميدلت 7 مزدوجاملشيل09735Fعبد الكبير مولودي

104/09/18إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 21 مزدوجتاديغوست09676Sعبد الكريم هرى

102/09/20إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12865Hعبد اللطيف الحمداوي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

804/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م توديلت 15 مزدوجأيت واسيف12855Xعبد اللطيف اوبلحاج

204/09/19إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: تنغيرم.م بوكافر 24 مزدوجالسيفا09507Hعبد ا الغريسي

606/09/17إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرايت زكري 19 مزدوجأيت واسيف12851Tعبد ا ايت ناصر

204/09/19إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 14 مزدوجأيت يول12828Tعبد الواحد مهنون

904/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م تغصى 11 أيت سدرات الجبل 12819Hعبد الوافي رشيد

العليا
مزدوج

104/09/18إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: تنغيرم.م بوكافر 25 مزدوجبني ام سجلماسة09528Fعبدالحكيم صالحي

506/09/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرتعدادات 28 مزدوجاميضر12949Zعتيقة انوار

1102/09/20إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجالريصاني09552Gعدلن معاد

103/02/17إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: تنغيرم.م ايت سعدان 36 مزدوجحصيا22627Uعدي الغازي

102/09/20إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجأيت هاني09420Nعديش عمر

102/09/20إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12865Hعطفاوي رشيد

304/09/18إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م بونحاس 21 مزدوجالنيف09492Sعلوي سعاد

111/09/00إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: تنغيرم.م تمضروين 102 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18173Cعلواني ابراهيم

102/09/15إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 42 مزدوجالنيف09473Wعلي اوميد

304/09/19إقليم: تنغيرم.م تكموتإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 9 مزدوجاكنيون12905Bعلي تسمارت

302/09/20إقليم: الرشيديةكودية الدراوةإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 8 إلتحاق بالزوجعليبو  سعيدة 20978B)مزدوجارفود )البلدية

506/09/17إقليم: الرشيديةتاديغوستإقليم: تنغيرم.م بوكافر 28 مزدوجتاديغوست09672Mعمر أشنا

988



المؤسسة الصلية
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

606/09/17إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: تنغيرم.م مصيصي 35 مزدوجعرب صباح زيز09512Nعمر أيت عمر

102/09/20إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: تنغيراكوتي 7 إلتحاق بالزوجةعمر اغزاف 12782T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

601/01/10إقليم: تنغيرم.م الحاج عمروإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 67 مزدوجتودغى  السفلى12976Dعمر الكرياني

806/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م بوكافر 28 أيت  سدرات السهل 12844Kعمر باحدو

الغربية
مزدوج

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 21 أيت سدرات الجبل 12822Lعمر منصوب

العليا
مزدوج

605/09/11عمالة: سلمدرسة طه حسينإقليم: تنغيرم.م زاوية البئر 40 مزدوجتابريكت )المقاطعة(20913Fعمر نجار

213/02/17إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيرم.م تورزة 20 مزدوجملعب09689Fعمران عيش

212/09/02إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: تنغيرم.م تدفالت 98 مزدوجاكوراي )البلدية(04114Wعمروي م

116/09/98إقليم: تنغيرم.ايت اجناإقليم: تنغيرم.م تمضروين 177 أقدمية 16 سنةعنوش ابراهيم 12779P)مزدوجتنغير )البلدية

802/09/20إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تكموت 17 مزدوجاكنيون12903Zعيد العزيز ايسوفي

204/09/18إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 15 مزدوجالنيف09484Hعيسى بويري

404/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 21 مزدوجأيت هاني09420Nفؤاد العياشي

601/02/17إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 35 مزدوجأيت عياش11857Mفاتحة بامو

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: تنغيرم.م بوكافر

ملول
516/09/03 141 أقدمية 16 سنةفاطمة   أوعاة 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

102/09/10إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م زاوية البئر 49 أيت سدرات السهل 12832Xفاطمة  العباسي

الشرقية
مزدوج

102/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 مزدوجامسمرير12934Hفاطمة أخيدير

202/09/20إقليم: تنغيرم/م الخنكإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 7 مزدوجحصيا09462Jفاطمة أمزي
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المديرية القليمية 
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جماعة التعيين

عمالة: وجدة - م. عزيز أمينإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد

أنكاد
102/09/16 29 إلتحاق بالزوجفاطمة ابن سعيد 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

702/09/14إقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلنإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 51 إلتحاق بالزوجفاطمة ابيس 12795G)مزدوجتنغير )البلدية

204/09/19إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: تنغيرم.م أسيمور 24 مزدوجالسيفا09503Dفاطمة الزهراء الحسني

604/09/19إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيراسكيس 14 مزدوجاسول09435Eفاطمة الزهراء بطاهير

306/09/17إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: تنغيرم.م البيهقي 29 مزدوجملعب09682Yفاطمة الزهراء محداد

502/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت عطىإقليم: تنغيرم.م تيكشة 7 مزدوجحصيا09465Mفاطمة الزهراء هجو

104/09/18إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م مصيصي 31 مزدوجأيت الفرسي12895Rفاطمة بن اعمر

902/09/20إقليم: ميدلتايت غانمإقليم: تنغيرم.م تيكشة 7 مزدوجتيزي نغشو19330Kفاطمة حداش

106/09/17إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرامسمرير 19 إلتحاق بالزوجفاطمة صدوق 12802P بو مالن دادس

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تزلفت 21 مزدوجاكنيون12903Zفاطمة مدا

502/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت سعدانإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 17 مزدوجحصيا09459Fفاطمة هطوري

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 15 أيت سدرات الجبل 12822Lفاطمة وعبو

العليا
مزدوج

504/09/19إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 مزدوجاكنيون12903Zفاطمة وعدي

102/09/20إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: تنغيرم.م بوكافر 11 إلتحاق بالزوجفاطنة الركادي 09389E)مزدوجالجرف )البلدية

204/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت عطىإقليم: تنغيرم.م أسيمور 14 مزدوجحصيا09465Mفاطيم معطي

411/09/00إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 161 أقدمية 16 سنةفتاح لحسن 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

301/01/12إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م توديلت 58 مزدوجأيت يول12826Rفتيحة باري
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1004/09/18إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيرم.م زاكر 21 مزدوجاكنيون12911Hفتيحة فقير

102/09/20إقليم: تنغيربوتغرارإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجاغيل نومكون12862Eفوزية اكلموس

305/09/07إقليم: الرشيديةتاديغوستإقليم: تنغيرم.صغرو 1 60 مزدوجتاديغوست09672Mفيللي اسماعيل

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيراوزيغمت 7 أيت سدرات الجبل 12819Hقل يدير

العليا
مزدوج

عمالة: الصخيرات عقبة بن نافغإقليم: تنغيرم.م تاغيا

 - تمارة
116/09/98 175 أقدمية 16 سنةكري خليفة 01332Xمزدوجمرس الخير

104/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م زاكر 21 مزدوجاكنيون12903Zكريم احمد

502/09/20إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيراسكيس 7 مزدوجاسول09440Kكزي جواد

102/09/14إقليم: تنغيرم.م تنميولإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 40 بو مالن دادس 12801Nكلتومة أقاسي

)البلدية(
مزدوج

202/09/20إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 مزدوجالنيف09499Zكنزة بوزكري

502/09/14إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: تنغيرم.م صغرو 44 مزدوجعرب صباح زيز09515Sكوثر البدوي

704/09/19إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تزلفت 14 مزدوجاكنيون12903Zكوثر جابري

عمالة: الصخيرات خالد بن الوليدإقليم: تنغيرم.م تورزة

 - تمارة
202/09/15 36 إلتحاق بالزوجللة العزيزة الوزاني 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

606/09/17إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 35 مزدوجعرب صباح زيز09512Nلبنى عبدلوي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرايت زكري 28 أيت سدرات الجبل 12822Lلحسن حسناوي

العليا
مزدوج

304/09/19إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيراوزيغمت 24 أيت  سدرات السهل 12848Pلطفي عزيز

الغربية
مزدوج

304/09/12إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: تنغيرم.م صغرو 29 إلتحاق بالزوجلطيفة  أوعبد الدايم 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

113/02/17إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م صغرو 2 36 مزدوجالنيف09473Wلعكيدي فدوى
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306/09/17إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: تنغيرم.م بودجام 38 مزدوجعرب صباح زيز21760Bلمياء لعريش

804/09/19إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: تنغيرم.م تيكشة 24 مزدوجالريصاني20316Gلمين صاديقي سهام

101/02/17إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرأمجكاك 45 أيت  سدرات السهل 12848Pمؤذن م

الغربية
مزدوج

202/09/20إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجالريصاني09551Fمادوني م

813/02/17إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: تنغيرم.م توغزا 30 مولي علي الشريف 09410Cمحسن كلب

)البلدية(
مزدوج

606/09/17إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: تنغيرم.م مصيصي 25 مزدوجبني ام سجلماسة09542Wم إدريسي

202/09/20إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 17 مزدوجأيت هاني09413Fم ادا

104/09/18إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م اكوراي 18 إلتحاق بالزوجةم اسعدي 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

501/01/16إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرحديدة 27 أيت سدرات السهل 12835Aم البوستاني

الشرقية
مزدوج

601/01/17إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 45 سوق الخميس 12887Gم الخليل

دادس
مزدوج

306/09/17إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 28 أيت  سدرات السهل 12848Pم الدريج

الغربية
مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تعمارت 22 مزدوجالنيف09492Sم الزيد

1004/09/18إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: تنغيرمجموعة مدارس النصر 18 مزدوجالريصاني09548Cم الغازيوي

1002/09/20إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: تنغيرم.م تزلفت 17 مزدوجالريصاني09554Jم المغراوي

203/09/13إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 40 سوق الخميس 12890Kم اليونسي

دادس
مزدوج

502/09/14إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 39 مزدوجتغزوت نايت عطى12966Tم اهمس

104/09/19إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرتعدادات 9 مزدوجامسمرير12931Eم اوجا
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102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت مرغادإقليم: تنغيراسكيس 7 مزدوجتلمي12938Mم اوغلوش

304/09/18إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م تعمارت 18 مزدوجأيت الفرسي12897Tم ايت حسين

202/09/15إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرحديدة 33 سوق الخميس 12890Kم ايت خويا

دادس
مزدوج

م.م ارك سيدي علي إقليم: تنغيرم.م توديلت

ابورك

506/09/17إقليم: تنغير 22 مزدوجواكليم12958Jم ايت وزدي

405/09/11إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرالبور 40 أيت سدرات السهل 12834Zم بركاوي

الشرقية
مزدوج

م.م ارك سيدي علي 

ابورك

307/09/04إقليم: تنغيرم.م إحجامينإقليم: تنغير 103 مزدوجتودغى العليا12971Yم بن اشعو

المدرسة الجماعاتية إقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم

سيدي علي

602/09/20إقليم: الرشيدية 7 مزدوجسيدي علي27263Hم كرومي

406/09/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م توغزا 29 مزدوجاميضر12949Zمحمودي م

406/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 28 سوق الخميس 12884Dمحند امي

دادس
مزدوج

104/09/18إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: تنغيرم.صغرو 1 24 مزدوجحصيا22627Uمرادي عبد الرزاق

204/09/18إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 21 مزدوجالنيف09484Hمرتضي ربيع

504/09/18إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيرم.م تيكشة 21 مزدوجاكنيون12911Hمريا فسكا

106/09/17إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 35 مزدوجعرب صباح زيز09512Nمريم الحرتي

504/09/19إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيرم.م تكموت 14 أيت سدرات السهل 12838Dمريم الهاشمي

الشرقية
مزدوج

306/09/17إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 35 مزدوجفركلة السفلى09397Nمريم بن يزيد

802/09/20إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: تنغيرم.م بوكافر 8 إلتحاق بالزوجمريم زمو 09379U)مزدوجارفود )البلدية

104/09/19إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 24 مزدوجالسفلت09575Gمريم عزوزي
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م توغزا 19 مزدوجالنيف09484Hمريم كامل

104/09/18إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيراسكيس 21 إلتحاق بالزوجمريم يورزكان 09473Wمزدوجالنيف

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تكموتإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاكنيون12905Bمساوي عبد الرحمان

202/09/20إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجأيت واسيف12855Xمسعودي عزيز

206/09/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرايت زكري 38 مزدوجأيت واسيف12853Vمصطفى الويش

306/09/00عمالة: مكناسعبد الخالق الطريسإقليم: تنغيرم.م اميضر 157 أقدمية 16 سنةمصطفى حميدي 19883L)مزدوجمكناس )البلدية

231/01/17إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرحديدة 36 أيت سدرات السهل 12834Zمصطفى وركي

الشرقية
مزدوج

116/09/98إقليم: الرشيديةالواحةإقليم: تنغيرم.م اموكر 169 أقدمية 16 سنةمصطفىى اردوز 24277M)مزدوجالرشيدية )البلدية

402/09/20إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: تنغيرم.م تغصى 9 إلتحاق بالزوجمعجون حياة 09697Pمزدوجفركلة السفلى

506/09/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م أمسعد 29 مزدوجأيت الفرسي12895Rمعزوز يوسف

302/09/20إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 7 مزدوجاسول09440Kمعلومي  فؤاد

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت مرغادإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 مزدوجتلمي12938Mمليكة قزة

1002/09/20إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م بودجام 17 مزدوجاسول09435Eموراد اعلو

104/09/18إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 31 مولي عبد العزيز ماموني 

علوي
09710Dمزدوجفركلة العليا

404/09/18إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيرم.م تزلفت 21 أيت سدرات السهل 12838Dميمون ايت الحساين

الشرقية
مزدوج

501/02/17إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرتصويت 39 سوق الخميس 12883Cميمون وركي

دادس
مزدوج

704/09/19إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيراسكيس 14 إلتحاق بالزوجمينة عبدلوي 12957Hمزدوجواكليم
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المديرية القليمية 
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جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 31 مزدوجالسيفا09503Dناصري سامية

402/09/20إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجأيت واسيف12855Xنايت م سعيدة

104/09/18إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: تنغيراكوتي 21 مزدوجتاديغوست09674Pنبيل حاسوس

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 14 أيت سدرات الجبل 12822Lنزهة ايت المدني

العليا
مزدوج

602/09/20إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوب 7 مزدوجالنيف09499Zنزهة بوركي

104/09/18إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م بوكافر 31 مزدوجملعب09688Eنزهة زكان

404/09/18إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرم.م انو نزم 25 أيت سدرات السهل 12835Aنعيمة مسكور

الشرقية
مزدوج

103/09/13إقليم: بركانالمام عليإقليم: تنغيرم.م بونحاس 59 إلتحاق بالزوجنناش خديجة 04417A)مزدوجبركان )البلدية

101/02/17إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرتعدادات 23 مزدوجامسمرير12931Eنوال ايت احساين

102/09/20إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تكموت 17 مزدوجاكنيون12903Zنورة بوعدي

301/02/17إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: تنغيرم.م توغزا 36 إلتحاق بالزوجنورة قداري 09666Fمزدوجاغريس العلوي

131/01/17إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.ايت اجنا 26 إلتحاق بالزوجهاجر العثماني 12802P بو مالن دادس

)البلدية(
مزدوج

606/09/17إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: تنغيرايت زكري 29 إلتحاق بالزوجهادية المغراوي 09596Eمزدوجاوفوس

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت مرغادإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 مزدوجتلمي12938Mهجر زلماط

104/09/18إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم.م الرك 15 مزدوجالنيف09499Zهشام بداح

302/09/20إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 7 مزدوجاغيل نومكون12865Hهشام كبيري

202/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 مزدوجامسمرير12934Hهموري تتريت
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602/09/10إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م بوكافر 51 مزدوجتغزوت نايت عطى12966Tهموش م

101/01/10إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م أمسعد 54 مزدوجأيت الفرسي12895Rواسو مصطفى

116/09/93إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: تنغيرايت خيار 193 أقدمية 16 سنةوزين   م 08461Wمزدوجبوحمام

102/09/10إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.الخميس 44 إلتحاق بالزوجةوشطو م 12802P بو مالن دادس

)البلدية(
مزدوج

804/09/18إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 21 مزدوجأيت واسيف12851Tياسين أيت داود

904/09/19إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: تنغيرم.م بونحاس 14 مزدوجالنيف09488Mياسين بكري

804/09/18إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيراسكيس 18 مزدوجأيت الفرسي12897Tيوسف أموعشى

304/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 16 مزدوجأيت واسيف12855Xيوسف الحاجي

106/09/17إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 38 أيت  سدرات السهل 12842Hيوسف بن عدي

الغربية
مزدوج

102/09/14إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرتصويت 40 أيت  سدرات السهل 12844Kيوسف سلمي

الغربية
مزدوج

806/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 28 مزدوجأيت هاني09413Fيوسف لعزيز

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 9 إلتحاق بالزوجةيوسف والزين 12884D سوق الخميس

دادس
مزدوج

املشيل م/م المير إقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد

مولي عبد ا

104/09/19إقليم: ميدلت 9 مزدوجاملشيل09735Fيوسف وعمام

902/09/14إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: تنغيرم.م تدفالت 38 مزدوجتاديغوست09669Jيونس اجلوق

104/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تكموت 18 مزدوجاكنيون12903Zيونس ايت سيدي

102/09/16إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: تنغيرم.مدرسة المل 30 إلتحاق بالزوج فاطمة موعشى 25709U)المازيغيةالصويرة )البلدية

105/09/07إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م رباط أكدز 85 إلتحاق بالزوج  ابعدي فاطمة 12784V)مزدوجاكدز )البلدية
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206/09/17إقليم: الرشيديةالسلطان مولي الحسنإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 35 مزدوجالجرف )البلدية(09408A كريمة باقي

402/09/20إقليم: زاكورةم.م الفكارةإقليم: زاكورةم.م لوكمان 7 مزدوجتانسيفت13293Yأحمد الرامي

205/09/03إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م بوخلل 141 أقدمية 16 سنةأسعوط م 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

1004/09/18إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: زاكورةم.م تغبالت 31 مزدوجعرب صباح اغريس09521Yإلهام وعشة

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة أبي تمامإقليم: زاكورةم.م أسرير 173 أقدمية 16 سنةإمام عبد العزيز 21477U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

1102/09/20إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: زاكورةم.م لوكمان 7 مزدوجالريصاني09552Gأنس بندحو

301/01/12إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 73 إلتحاق بالزوجةأوبامو ابراهيم 09603Mمزدوجاوفوس

102/09/20إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 مزدوجكتاوة13339Yأوعيشة جمال

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورة 31 مزدوجتامزموت13295Aآيت الشريف حسناء

404/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م المرجة 21 مزدوجتينزولين13465Kأيت عمار عبد الحق

402/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 مزدوجتامكروت13448Sأيوب الحمزاوي

302/09/20إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 8 إلتحاق بالزوجابتسام الرضواني 13446Pمزدوجتامكروت

202/09/20إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 8 إلتحاق بالزوجابتسام بوطلحة 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

102/09/20إقليم: زاكورةم.م ألموإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجتغبالت13383Wابراهيم علل

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: زاكورةم. التمور 108 إلتحاق بالزوجاحا نورة 24232Nمزدوجحربيل

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفتإقليم: زاكورةم.م تكونيت 7 مزدوجازناكن13143Kاحمد شعيبي

110/10/90إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: زاكورةم. أكدز 168 أقدمية 16 سنةاحيشي عتيقة 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية
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402/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 7 مزدوجتامكروت13448Sادريس العلوي

إقليم: شتوكة آيت م.م وادي ماسةإقليم: زاكورةم.م الواحة

باها
607/09/04 113 مزدوجسيدي وساي05214Sازعنون احمد

604/09/18إقليم: زاكورةم.م أيت عبد اإقليم: زاكورةم.م بوازار 21 مزدوجافرا13315Xاسماء معتارف

702/09/20إقليم: زاكورةم.م أيت مرصيدإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجانقوب13354Pاسماعيل الخردالي

702/09/20إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 مزدوجتانسيفت13291Wاسماعيل دركة

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 28 مزدوجتامكروت13439Gالنصاري زكية

116/09/93إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 163 أقدمية 16 سنةالبداوي مولي لحسن 27524Sمزدوجترميكت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 28 مزدوجتينزولين13458Cالبردوني مريم

802/09/20إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م البليدة 17 مزدوجفزواطة13431Yالبوداني البشير

404/09/19إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م سيت 24 مزدوجالروحا13478Zالجعفري عبد الغفور

206/09/17إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 28 مزدوجتازارين13397Lالحسن بن ادريس

806/09/17إقليم: زاكورةم.م أوريزإقليم: زاكورةم.م الفكارة 28 مزدوجتانسيفت13288Tالحسين أجاء

102/09/20إقليم: زاكورةم.م أيت مرصيدإقليم: زاكورةم.م تفداسين 17 مزدوجانقوب13354Pالحسين الزاغري

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م أخلوف 31 مزدوجتينزولين13459Dالحسين ايت علي ايدير

204/09/19إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 مزدوجتازارين13407Xالحسين لعندور

مجموعة مدارس إقليم: زاكورةم.م أوريز

الحرمل واعزو المركزية

716/09/97عمالة: مراكش 123 مزدوجحربيل02749Mالحمري م

102/09/16إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 45 مزدوجتغبالت13379Sالحو وعبو
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106/09/17إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 29 مزدوجتازارين13404Uالخويعلي حفيظة

206/09/17إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 28 إلتحاق بالزوجةالدحاني عبد القادر 13488Kمزدوجترناتة

116/09/97إقليم: زاكورةمدرسة القدسإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 179 أقدمية 16 سنةالراشدي عمر 27537Fمزدوجترناتة

104/09/19إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م تمسل 11 مزدوجأولد يحيى لكراير13307Nالزهرة النحكامي

706/09/17إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م أمراد 28 مزدوجالروحا13475Wالزهرة بومليك

802/09/20إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 8 إلتحاق بالزوجالزهرة واحدي 13482Dمزدوجترناتة

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م سيت

المركزية

302/09/20إقليم: زاكورة 7 مزدوجترناتة19373Gالزوين فاطمة

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين

وتنان
1003/09/13 48 مزدوجتامري04986Uالسمللي مصطفى

121/09/83عمالة: مراكشمدرسة المتنبي 1إقليم: زاكورةم. أكدز 178 أقدمية 16 سنةالعثماني المكي 02497N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

106/09/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 29 مزدوجتينزولين13458Cالعمراني حنان

102/09/20إقليم: زاكورةم.م أيت حدوإقليم: زاكورةم.م أمراد 7 مزدوجتغبالت13385Yالعوان م

506/09/17إقليم: تنغيرالحارةإقليم: زاكورةم.م الواحة 38 مزدوجقلعة مكونة )البلدية(12808Wالقصير عبد الغني

802/09/16إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 29 مزدوجبني ام سجلماسة09542Wالماموني سيدي م

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: زاكورةم.م تنكامت 13 مزدوجامي نولون13253Eالمسفي م

106/09/00إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: زاكورةم. النوار 96 إلتحاق بالزوجالناصري ايمان 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

202/09/20إقليم: زاكورةم.م نصراطإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجتاكونيت13335Uالهام العالي

306/09/17إقليم: الرشيديةكودية الدراوةإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 38 مزدوجارفود )البلدية(20978Bالوالتي تورية
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106/09/17إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 28 مزدوجتامكروت13446Pالياس وعديدو

706/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 38 مزدوجتامكروت13439Gاليماني وفاء

302/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد عمرإقليم: زاكورةم.م البليدة 17 مزدوجكتاوة13340Zامال البشرا

204/09/19إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م تمكروت 14 نعمامال خلوقي 13458Cمزدوجتينزولين

104/09/19إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 14 إلتحاق بالزوجامراسل جميلة 09378T)مزدوجارفود )البلدية

306/09/17إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م بوخلل 32 إلتحاق بالزوجاوزيد فاطمة 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

102/09/20إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: زاكورةم.م أمراد 7 مزدوجتغبالت13379Sاوعمار عبد العزيز

101/01/02إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: زاكورةم. أكدز 100 أقدمية 12 سنةايت  الحاج  عل عمر 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

603/09/13إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت 51 مزدوجأيت فاسكا03259Sايت احساين خليل

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اكوينسإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 28 مزدوجازناكن13136Cايت الحاج لحسن عبد المجيد

202/09/20إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 مزدوجتانسيفت13291Wايت بهىى عبد العزيز

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: زاكورةم. أكدز

باها
416/09/97 116 أقدمية 12 سنةايت بوخات داود 05123Tمزدوجانشادن

116/09/98إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م رباط أكدز 177 أقدمية 16 سنةايت حمزى رشيد 20125Z)مزدوجاكدز )البلدية

302/09/20إقليم: زاكورةم.م الفكارةإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجتانسيفت13293Yايت خضرة عبد الفتاح

704/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 24 مزدوجتلوات13016Xايت كزي ملعيد

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: زاكورةم. أكدز 176 أقدمية 16 سنةايت لمين وم 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة الهدىإقليم: زاكورةم.م أزلك 165 أقدمية 16 سنةايت هرى زايد 25246R)مزدوججليز )المقاطعة
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602/09/20إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 8 إلتحاق بالزوجايزانة الدربالي 13482Dمزدوجترناتة

106/09/00إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 165 أقدمية 16 سنةبراحة الحو 12769D)مزدوجزاكورة )البلدية

105/09/03إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 141 أقدمية 16 سنةبرقاوي يوسف 12789Aمزدوجترميكت

102/09/16إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 13 إلتحاق بالزوجبشرى الرضواني 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية

305/09/11إقليم: الحوزالناقوشإقليم: زاكورةم.م تمكروت 69 مزدوجسيدي عبد ا غيات03341Fبلل امدياز

203/02/17إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م تدسي 35 مزدوجترناتة13483Eبهية ايت بن عيسى

103/09/13إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م أمراد 69 مزدوجتازارين13404Uبوتزار م

مجموعة مدارس السيفر إقليم: زاكورةم.م العروميات

المركزية

805/09/03عمالة: مراكش 117 مزدوجحربيل02755Uبوتغراتين محماد

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورة 21 مزدوجتينزولين13458Cبوشرى الميموني

502/09/16إقليم: زاكورةم.م أوريزإقليم: زاكورةم.م تانسيفت 39 مزدوجتانسيفت13288Tبوطلحة  عبد العزيز

304/09/19إقليم: زاكورةم.م الفكارةإقليم: زاكورةم.م النقوب 14 مزدوجتانسيفت13293Yبومزكان حميد

502/09/20إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجأيت بوداود13390Dتوفيق عاصم

802/09/20إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجأولد يحيى لكراير13307Nتوفيق فوزي

304/09/18إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 25 مزدوجتامكروت13443Lجمال الحداد

302/09/20إقليم: زاكورةم.م أبرنوصإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجتامزموت13300Fجمال العمراني

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م تنفو

المركزية

104/09/18إقليم: زاكورة 15 مزدوجترناتة19373Gجمي اسماعيل

804/09/18إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بللإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 31 مزدوجوسلسات13119Jجميلة انرماس
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516/09/97إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: زاكورةم.م كيسان 132 إلتحاق بالزوجحافظ نادية 23589Pمزدوجترميكت

206/09/17إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 28 مزدوجتازارين13397Lحسن الدريسي

501/01/17إقليم: الرشيديةالمدرسة الجديدةإقليم: زاكورةم. التمور 19 إلتحاق بالزوجةحسن فاضيلي 09850F)مزدوجتنجداد )البلدية

102/09/20إقليم: زاكورةم.م أمييردإقليم: زاكورةم.م ألمو 7 مزدوجكتاوة13344Dحسن وعبيشة

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: زاكورة 14 إلتحاق بالزوجحسناء منصور 13008Nمزدوجأيت زينب

304/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م نصراط 21 مزدوجتامكروت13448Sحفيضة النكشاوي

402/09/20إقليم: زاكورةم.م أيت حدوإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجتغبالت13385Yحفيظة لمغري

مجموعة مدارس إقليم: زاكورةم.م اولد سليمان

اغزديس

106/09/17إقليم: ميدلت 28 مزدوجبومية11894Cحمداني سمية

1004/09/19إقليم: زاكورةم.م اولد ادريسإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 14 مزدوجامحاميد الغزلن13325Hحمزة السباعي

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م نصراط 21 مزدوجفزواطة13431Yحمزة لعوان

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بللإقليم: زاكورةم.م الفكارة 21 مزدوجوسلسات13119Jحميد اولحصان

106/09/17إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 28 مزدوجتازارين13397Lحميد بورخيس

504/09/19إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: زاكورةم.م إبن سينا 24 مولي علي الشريف 24276Lحنان بنعيش

)البلدية(
مزدوج

202/09/20إقليم: زاكورةم.م تنومريتإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجأيت ولل13377Pخدوج وعدي

506/09/17إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 38 مزدوجالريصاني09548Cخديجة بل مقدم

102/09/20إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجكتاوة13339Yخلجان يوسف

104/09/18إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: زاكورةم.م تغبالت 31 مزدوجالسيفا09507Hدنيا الماحي
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502/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م نصراط 7 إلتحاق بالزوجرباب لغفيري 13448Sمزدوجتامكروت

104/09/18إقليم: ميدلتايتزرإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 21 إلتحاق بالزوجرجاء خربوش 11631Sمزدوجايتزر

102/09/20إقليم: زاكورةم.م نصراطإقليم: زاكورةم.م ألمو 17 مزدوجتاكونيت13335Uرشيد امورغ

702/09/16إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 29 مزدوجأيت الفرسي12895Rرشيد ايت خي

107/09/04إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: زاكورةم.م أزلك 86 إلتحاق بالزوجةرشيد عثماني 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م أيت عبد اإقليم: زاكورةم.م المرجة 21 مزدوجافرا13315Xرضوان اخدام

102/09/16إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: زاكورةم.م سيت 45 مزدوجلمراسلة18548Kرضوان امهيلة

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية

المركزية

204/09/19إقليم: زاكورة 11 مزدوجترناتة19373Gرضوان بوتدغارت

504/05/18إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م المرجة 21 مزدوجتينزولين13465Kرضوان صديقي

502/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 مزدوجتامكروت13448Sرضوان موغيا

503/02/17إقليم: ميدلتزبزاطإقليم: زاكورةم.م تمكروت 34 مزدوجامرصيد11875Gرقية السلمي

116/09/93إقليم: ورزازاتم توريرتإقليم: زاكورةم.م تمسل 181 أقدمية 16 سنةروشدي م 12767B)مزدوجورزازات )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين

باها
206/09/01 159 أقدمية 16 سنةزاهيد م علي 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

102/09/20إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م لوكمان 7 مزدوجأولد يحيى لكراير13311Tزكرياء حيدى

104/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 35 مزدوجتامكروت13439Gسالم الحمزاوي

902/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 17 مزدوجتامكروت13448Sسالم لقتبي

204/09/18إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 31 مزدوجبوزروال13451Vسعيد اعريش
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1004/09/19إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 مزدوجفزواطة13431Yسعيد بوضاض

406/09/17إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م تنومريت 38 مزدوجتانسيفت13280Jسعيد طالب ناصر

1002/09/20إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 17 مزدوجبوزروال13452Wسعيد فاتح

706/09/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 28 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fسفيان صديقي

606/09/17إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: زاكورةم.م اغلل 38 مزدوجعرب صباح زيز09512Nسكينة المحجوبي

404/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م تغبالت 21 مزدوجتينزولين13465Kسلمى الفخار

102/09/20إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م نصراط 10 إلتحاق بالزوجسناء اعميمي 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 21 إلتحاق بالزوجسناء بوديرة 13459Dمزدوجتينزولين

102/09/20إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م تنفو 13 إلتحاق بالزوجسهام الشفقي 13439Gمزدوجتامكروت

306/09/17إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م تدسي 38 مزدوجترناتة13483Eصلح الدين اسومري

1106/09/17إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: زاكورةم.م لوكمان 19 مزدوجالريصاني09551Fطارق   الطيبي

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 28 سوق الخميس 12884Dطارق العطاشي

دادس
مزدوج

404/09/18إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: زاكورةم.م سيت 31 مزدوجملعب09682Yعائشة دروك

102/09/20إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 7 مزدوجأولد يحيى لكراير13311Tعبد الجليل حيدى

706/09/17إقليم: زاكورةم.م تانسيفتإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 38 مزدوجتانسيفت13284Nعبد الحق أيت القائد

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تانسيفتإقليم: زاكورةم.م اوزدين 38 مزدوجتانسيفت13284Nعبد الرحمان ايت قاسي

204/09/19إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 مزدوجتازارين13410Aعبد الرحمان بوزيت
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 18 مزدوجامحاميد الغزلن13321Dعبد الرحمان كريف

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 31 مزدوجتامكروت13439Gعبد الرحيم ايت زايد

406/09/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 35 مزدوجاميضر12949Zعبد الرزاق  فلحي

104/09/19إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أخلوف 11 مزدوجأولد يحيى لكراير13306Mعبد الرزاق النحكامي

302/09/20إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م تفداسين 17 مزدوجتافتشنا13417Hعبد الصادق اعراب

102/09/20إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 مزدوجتانسيفت13291Wعبد الصماد أيت عبد المومن

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تكونيتإقليم: زاكورةم.م البليدة 31 مزدوجتاكونيت13328Lعبد العزيز أفضال

904/09/18إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م بوازار 21 مزدوجافلندرا13272Aعبد العزيز اليوسفي

202/12/08إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م أفلندرا 85 مزدوجاكدز )البلدية(12784Vعبد العزيز شرقاوي

102/09/20إقليم: زاكورةم.م أفلندراإقليم: زاكورةم.م النقوب 7 إلتحاق بالزوجةعبد الغني آيت سي أحمد 13268Wمزدوجافلندرا

302/09/16عمالة: الرباطم بلحسن الوزانيإقليم: زاكورةم.م بني خليل 35 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01031Vعبد الفتاح رابو

206/09/17إقليم: زاكورةم.م تكونيتإقليم: زاكورةم.م نصراط 38 مزدوجتاكونيت13328Lعبد اللطيف بلمغراوي

202/09/14إقليم: ورزازاتم/م المسيرةإقليم: زاكورةم.م اوزدين 61 مزدوجتازناخت )البلدية(12811Zعبد ا ايت حسين

1006/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: زاكورةم.م بوازار 48 مزدوجوسلسات13099Mعبد ا سفينت

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولةإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجامي نولون13261Nعبد ا مرتقي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 31 مزدوجتازارين13404Uعبد النبي البدوي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 31 مزدوجافلندرا13272Aعبد الواحد ايت المعلم

1 005



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/12إقليم: زاكورةم.م كيسانإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 73 مزدوجاكدز )البلدية(12813Bعبد الوهاب ايت الفقير

104/09/19إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م اسمارة 14 مزدوجتامكروت13448Sعثمان بوخلي

702/09/20إقليم: زاكورةم.م تنومريتإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجأيت ولل13377Pعدجو بن عمرو

1004/09/19إقليم: زاكورةم.م أيت مرصيدإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 مزدوجانقوب13354Pعلي الهكيوي

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: زاكورةم.م ألمو 15 مزدوجسكورة أهل الوسط13187Hعماد موعنى

802/09/20إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 مزدوجأولد يحيى لكراير13311Tعمر ايت هكو

204/09/19إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 مزدوجتازارين13407Xعمر صلعة

1002/09/20إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م النقوب 7 مزدوجتامزموت13296Bعيسى ايت عطا

704/09/18إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م سيت 21 مزدوجتامزموت13295Aغيثة اغريب

802/09/20إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجأولد يحيى لكراير13307Nفؤاد هرموش

102/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 11 إلتحاق بالزوجفاتحة جربوعي 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

106/09/17إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م بني علي 28 مزدوجالروحا13475Wفاطمة أحد

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 17 مزدوجتوندوت13200Xفاطمة الزهراء اعراب

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الشافعي 13008Nمزدوجأيت زينب

804/09/18إقليم: زاكورةم.م أفلندراإقليم: زاكورةم.م الفكارة 31 مزدوجافلندرا13268Wفاطمة ايت الطالب

504/09/12إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تدسي 67 نعمفاطمة بحلو 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

102/09/15إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 53 مزدوجافلندرا13264Sفاطمة بن عبو
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

806/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد الحاجإقليم: زاكورةم.م الزركان 38 مزدوجالروحا13476Xفاطمة لحيكي

406/09/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 38 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pفراجي حنان

102/09/20إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م اسمارة 17 مزدوجبوزروال13452Wفرح العلوي

904/09/19إقليم: زاكورةم.م أوريزإقليم: زاكورةم.م تنكامت 14 إلتحاق بالزوجفوزية ايت العرابي 13288Tمزدوجتانسيفت

1002/09/20إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 7 مزدوجتافتشنا13417Hفيصل البوداني

406/09/17إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: زاكورةم.م أمراد 38 مزدوجزايدة21499Tقاسمي مريم

602/09/20إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجالريصاني09552Gقديري اسماعيل

504/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد عمرإقليم: زاكورةم.م ألمو 21 مزدوجكتاوة13340Zقويدر خالد

مدرسة المسيرة إقليم: زاكورةم.م أوريز

الخضراء

116/09/94إقليم: زاكورة 189 أقدمية 16 سنةكرشاو ابراهيم 27589M)مزدوجاكدز )البلدية

602/09/20إقليم: زاكورةم.م أبرنوصإقليم: زاكورةم.م بوازار 7 مزدوجتامزموت13300Fكريمة أيت الحاد

206/09/17إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تانسيفت 27 إلتحاق بالزوجكلثومة اسماعيلي 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

116/09/92إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم. أمزرو 6 نعمكمير م 13423Pمزدوجبني زولي

702/09/20إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 8 إلتحاق بالزوجكنزة وقاس 13488Kمزدوجترناتة

102/09/15إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: زاكورةم.م أسرير 37 نعملحساين ايت عمرو 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

904/09/18إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م بوازار 31 مزدوجافلندرا13272Aلحسن اشاريد

113/09/01إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم. الزيتونة 84 مزدوجاكدز )البلدية(12784Vلحسن اقبان

302/09/20إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 مزدوجفزواطة13436Dلحسن الغولب
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/20إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 مزدوجفزواطة13436Dلحسن بعل

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ادريسإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 18 مزدوجامحاميد الغزلن13325Hلحسن لباعلي

102/09/20إقليم: زاكورةم.م نصراطإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجتاكونيت13335Uلطيفة الشافي

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: زاكورةم.م تيمارغين 31 مزدوجسكورة أهل الوسط13187Hلغفيري كلتوم

102/09/20إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجتافتشنا13417Hلهنيتي عبد الرحيم

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م بني زولي

المركزية

104/09/18إقليم: زاكورة 15 مزدوجترناتة19373Gليلى اللود

103/02/17إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م العروميات 45 مزدوجتازارين13410Aمبارك اموهو

802/09/20إقليم: زاكورةم.م ألموإقليم: زاكورةم.م لوكمان 7 مزدوجتغبالت13383Wمحسن البلعيدي

202/09/20إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجتغبالت13379Sمحماد ابركى

102/09/15إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م تسركات 46 مزدوجافلندرا13264Sم أكبار

1002/09/20إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجتافتشنا13417Hم الباز

م.م ارك سيدي علي إقليم: زاكورةم.م تنومريت

ابورك

904/09/18إقليم: تنغير 31 مزدوجواكليم12958Jم الزقي

904/09/18إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 31 مزدوجأيت الفرسي12895Rم العبدلوي

مجموعة مدارس أيت إقليم: زاكورةم.م ابن خلدون

إيمور المركزية

402/09/16عمالة: مراكش 45 مزدوجأيت ايمور02610Lم العسري

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تكونيتإقليم: زاكورةم.م البليدة 38 مزدوجتاكونيت13328Lم القاسمي

804/09/19إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 مزدوجتامكروت13448Sم ايت الصالح

502/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: زاكورةم.م بوازار 7 مزدوجوسلسات13099Mم ايت حمو
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 31 مزدوجتينزولين13458Cم بن الطالب

604/09/18إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 18 مزدوجتامزموت13296Bم بوحدو

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: زاكورةم. أكدز

باها
202/09/10 48 مزدوجأيت باها )البلدية(19994Gم بولري

702/09/15إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: زاكورةم. تنسيطة 38 إيموزار كندر 02275Xم ريهي

)البلدية(
مزدوج

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: زاكورةم.م تكونيت 8 إلتحاق بالزوجةم علي لبيهي 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

102/09/20إقليم: زاكورةم.م الفكارةإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 مزدوجتانسيفت13293Yم كوتار

104/09/18إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 18 مزدوجامحاميد الغزلن13321Dم ليعيشي

606/09/17إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 22 مزدوجالروحا13475Wم مونا

503/02/17إقليم: زاكورةم.م أوريزإقليم: زاكورةم.م تانسيفت 32 مزدوجتانسيفت13288Tمدود  مصطفى

104/09/18إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م اغلل 21 إلتحاق بالزوجمروى النصاري 13458Cمزدوجتينزولين

206/09/17إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم.م أزلك 23 إلتحاق بالزوجمريم القاضي 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

802/09/16إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: زاكورةم.م بني زولي 55 مزدوجاغواطيم03729Cمريم باري

304/09/18إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م الزركان 21 مزدوجبوزروال13452Wمساعيدي جميلة

204/09/19إقليم: تنغيرحديدةإقليم: زاكورةم.م تمساهلت 11 مزدوجأيت واسيف12855Xمصطفى أغروض

402/09/20إقليم: زاكورةم.م تنومريتإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجأيت ولل13377Pمصطفى اليوسفي

1003/09/13إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: زاكورةم.م إبن سينا 51 مزدوجلقصير04174Lمصطفى ساخن

804/09/19إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م تفداسين 14 مزدوجبوزروال13452Wمصطفى واعبي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 28 مزدوجامي نولون13253Eمعاد أزباير

106/09/17إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم.م بوخلل 30 إلتحاق بالزوجمعزو عزيزة 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

802/09/10إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: زاكورةم.م بني زولي 87 مزدوجاغواطيم03729Cمعيزو  عبد العزيز

404/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م تمسل 15 مزدوجأولد يحيى لكراير13306Mمنال البخار

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: زاكورةم.م تنفو 15 مزدوجتيدلي13067Cمهموز عبد الرحمان

904/09/18إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 21 مزدوجأيت ولل13375Mميمون بنهى

104/09/18إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م نصراط 21 مزدوجبوزروال13451Vناجي باعلي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: زاكورةم.م نصراط 21 مزدوجامحاميد الغزلن13321Dناصرة الحواصي

1006/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 19 نعمنزهة السلمي 13439Gمزدوجتامكروت

902/09/20إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجفزواطة13436Dنزهة بود

عمالة مقاطعات المام مالكإقليم: زاكورةم.م أفلندرا

الدار البيضاء أنفا
102/09/16 25 إلتحاق بالزوجنصيرة ايت عطا 01442S المعاريف

)المقاطعة(
مزدوج

1002/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: زاكورةم.م بوازار 27 مزدوجوسلسات13099Mنصيرة عبد المونى

102/09/20إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 مزدوجانقوب13353Nنعيمة كملي

506/09/17إقليم: ورزازاتم.م. اكالميمإقليم: زاكورةم.م أيت عبد ا 28 مزدوجازناكن13153Wنعيمة لملكي

804/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م سيت 21 مزدوجأولد يحيى لكراير13306Mنوال كوني

604/09/12إقليم: الحوزالصداقةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 48 مزدوجأوريكة25679Lنور الدين بعدي

402/09/20إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجتافتشنا13417Hنور الدين شرادي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م المرجة 14 إلتحاق بالزوجةهشام الدحماني 12770E)مزدوجزاكورة )البلدية

203/02/17إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 44 مزدوجعرب صباح زيز09512Nوحميدو غفران

202/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 17 مزدوجأولد يحيى لكراير13306Mوردية خيحماني

104/09/18إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: زاكورةم.م اغلل 31 مزدوجعرب صباح اغريس09521Yوفاء بوستى

306/09/17إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م بوازار 28 مزدوجتامزموت13295Aوليد اوباحمو

م.م أيت أوزين-ف. 

تافصاط

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: زاكورة 17 مزدوجالنيف09480Dونير مريم

305/09/11إقليم: الحوزالصداقةإقليم: زاكورةم. أمزرو 48 مزدوجأوريكة25679Lوهراء يشو مليكة

602/09/20إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجأيت بوداود13390Dياسين كرواز

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: زاكورةم. المل 142 أقدمية 16 سنةياسين لحسن 26794Yمزدوجحربيل

204/09/18إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: زاكورةم.م لوكمان 21 مزدوجالسفلت09575Gيحيى الحمر

1004/09/12إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تمكروت 65 مزدوجاكدز )البلدية(12784Vيدار مرابط

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: زاكورةم.م نصراط

باها
705/09/11 85 مزدوجواد الصفا05129Zيوسف امزيل

203/09/13إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: زاكورةم.م تمزموط 57 سوق الخميس 12887Gيوسف ايت ابراهيم

دادس
مزدوج

102/09/20إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجتغبالت13379Sيوسف تاقي

المدرسة الجماعاتية إقليم: زاكورةم. أمزرو

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
602/09/15 36 المازيغيةتامري27273Uبرادجي الحسين
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

09

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامري

وتنان
1001/01/10 67 مزدوجتامري26138K فاطمة البلني

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـي

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م بئر انزران

ملول
1016/09/84 108 نعمأقدمية 12 سنة لطيفة ماهر 23787E)مزدوجأيت ملول )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
902/09/15 26 إلتحاق بالزوج مليكة عابـد 04853Zمزدوجأورير

المدرسة الجماعاتية 

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلت

باها
806/09/17 22 مزدوجتسكدلت05298Hأرباع حياة

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارت

وتنان

505/09/08عمالة: الميةعبد الواحد المراكشي 91 مزدوجالمية )البلدية(01883Wإلهام موعافي

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
904/09/18 20 إلتحاق بالزوجآمال لفي 04863Kمزدوجامسكروض

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م الزدهار

ملول
204/09/18 16 إلتحاق بالزوجةأيت باري م 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م النهضة-ارس

وتنان

م.م سيدي  

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
304/09/18 21 مزدوجتامري04993Bابراهيم ايت حمو نتودة

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــن

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الزلقة

وتنان
506/09/01 157 أقدمية 16 سنةابو الهمز خديجة 27582E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامري

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوس

وتنان
602/09/15 25 إلتحاق بالزوجادالرايس نعيمة 27580Cمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســة

وتنان

116/09/97إقليم: تيزنيتم. بئر انزران 52 نعمادناصر احمد 16700B)مزدوجتزنيت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. عبدالعزيز الماسي

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزران

وتنان
216/09/99 64 نعماغونان نور الدين 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

م.عبد المـومـن بن 

علــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــي

وتنان
116/09/92 150 نعمأقدمية 16 سنةالحسن بكيري 19148M)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروض

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدة

وتنان
504/09/02 86 إلتحاق بالزوجةالحسين أكناو 27583Fمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م النهضة-ارس

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م المل

ملول
105/09/11 52 إلتحاق بالزوجةالرامي اسماعيل 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـاب

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـة

وتنان
416/09/98 155 أقدمية 16 سنةالزهرة اولعريف 04816J)مزدوجاكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت مدرسة الشعبي

ملول
106/09/01 151 أقدمية 16 سنةالسبيطي ندير 26977X الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م العوينة

ملول
504/09/18 22 إلتحاق بالزوجالسعدية وعراب 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
304/09/18 22 إلتحاق بالزوجالصبرية خالقي 04853Zمزدوجأورير

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمين

وتنان
605/09/08 35 إلتحاق بالزوجةالعبادي توفيق 26998Vمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامري

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـر

وتنان
602/09/10 44 إلتحاق بالزوجالعبدلوي اسماء 04876Zمزدوجالدراركة

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م الزدهار

ملول
304/09/18 16 إلتحاق بالزوجالكرامي منار 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزم

باها
104/09/12 16 إلتحاق بالزوجةالمنصوري م 05157Eمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م.م الشللت-اســـك

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوس

وتنان
402/09/10 59 إلتحاق بالزوجالهياض خديجة 04874Xمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونف

باها
404/09/12 43 مزدوجانشادن05237Sاهريش م

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـاب

وتنان
305/09/08 64 مزدوجامسكروض04869Sاهنيش الحسين

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـاب

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـي

وتنان
406/09/01 155 أقدمية 16 سنةايت حقي مصطفى 19149N)مزدوجاكادير )البلدية

م.م عين أفرى-عين 

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوس

وتنان
225/01/17 35 إلتحاق بالزوجايت داود عائشة 27580Cمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م النهضة-ارس

وتنان

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
604/09/19 11 مزدوجايموزار04920Xباسو عبد ا

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
904/09/18 21 إلتحاق بالزوجبشرى طويبة 04853Zمزدوجأورير

م.م المام 

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م المنار

ملول
504/09/19 14 إلتحاق بالزوجبكريم حبيبة 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوس

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـي

وتنان
804/09/02 135 أقدمية 16 سنةبن عبد القادر فاطمة 19149N)مزدوجاكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
104/09/02 143 أقدمية 16 سنةبن عطار مولي احمد 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـري

وتنان

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
503/09/13 44 إلتحاق بالزوجبهيجة زحلول 04853Zمزدوجأورير

م.م الهداية-تمعيــت 

إزدار

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
116/09/99 149 إلتحاق بالزوجبينوني حسناء 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوس

وتنان
201/01/17 33 إلتحاق بالزوجتانساوي صارة 27580Cمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـاب

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الزلقة

وتنان
106/09/00 157 أقدمية 16 سنةثورية القدار 27582E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـة

وتنان

116/09/96عمالة: الميةابن زيدون 104 مزدوجالمية )البلدية(01901Rجلل بلقنة

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الحي المي

وتنان
116/09/99 159 أقدمية 16 سنةجميلة بحري 24202F)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـي

وتنان

116/09/99عمالة: مكناسعبد ا بن ياسين 46 نعمجميلة نور الدين 03796A)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م النهضة-ارس

وتنان

م.م سيدي سعيد 

أتنان-أزيــار

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
604/09/18 21 مزدوجازيار04909Kحسن اخصاصي

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامري

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م الوفاق

ملول
1116/09/95 121 مزدوجالقليعة )البلدية(20000Nحسن الطالب

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م. تدارت

باها
506/09/17 13 إلتحاق بالزوجحسناء الشهبة 05155Cمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرض

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرام

باها
401/01/17 25 مزدوجأيت عميرة05178Cحسناء العدراري

المدرسة الجماعاتية 

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان
217/01/17 31 مزدوجايموزار04914Rحسناء العروج

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارت

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م الزدهار

ملول
604/09/19 15 إلتحاق بالزوجحفيظة انكري 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. تماوانزا

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م علي ازيكو

وتنان
116/09/95 125 أقدمية 16 سنةحيدة عبد القادر 24201E)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي  

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة

باها
202/09/15 37 مزدوجأيت عميرة05174Yخديجة العزاوي
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوس

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عباد

ملول
316/09/99 131 إلتحاق بالزوجخديجة صلح الدين 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م القدس

ملول
402/09/10 47 إلتحاق بالزوجخديجة كردوم 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م أدرار

وتنان
116/09/99 163 أقدمية 16 سنةدلل براقز 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــي

وتنان
116/09/99 159 أقدمية 16 سنةدللي موراد 04881Eمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـاب

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. المرينيين

وتنان
306/09/00 157 أقدمية 16 سنةرشيد اغراف 25590P)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبل

باها
309/12/11 32 مزدوجبلفاع05220Yرشيد الغايش

م.عبد المـومـن بن 

علــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
716/09/98 128 أقدمية 16 سنةرشيد منوادر 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرام

وتنان

م.م عين أفرى-عين 

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
104/09/18 21 مزدوجامسوان04977Jزهرة ايت بنعلي

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرود

وتنان

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
816/09/99 61 مزدوجاقصري18747Bزهير تمودي

م.عبد المـومـن بن 

علــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. المختـار السوسـي

وتنان
116/09/92 154 أقدمية 16 سنةسعيد اسمراي 04837G)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م المواج- تمراغت

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الفرح

وتنان
616/09/98 159 أقدمية 16 سنةسعيد الناصري 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي سعيد 

أتنان-أزيــار

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخ

ملول
204/09/18 23 إلتحاق بالزوجسكار منية 05088Eمزدوجتمسية

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراك

وتنان
202/09/10 38 إلتحاق بالزوجسكينة أهواري 04887Lمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـري

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م. النخلة

باها
902/09/16 31 مزدوجأيت عميرة25031Gسكينة حسو

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـوران

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـر

وتنان
203/09/13 53 إلتحاق بالزوجسلمة حياة 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوس

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــي

وتنان
216/09/96 138 أقدمية 16 سنةسمير دلهامي 04881Eمزدوجالدراركة
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م عين أفرى-عين 

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الفرح

وتنان
716/09/99 157 أقدمية 16 سنةسميرة اسمري 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. علل بن عبد ا

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. المختـار السوسـي

وتنان
121/09/83 182 أقدمية 16 سنةسميرة الحضري 04837G)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـي

وتنان
305/09/03 139 أقدمية 16 سنةسناء الزناتي 19149N)مزدوجاكادير )البلدية

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاق

باها
327/01/17 42 مزدوجانشادن05235Pسومية قاسمي

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
206/09/17 28 مزدوجتامري04988Wصبري ابراهيم

م.م عين أفرى-عين 

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. المجاهديــن

وتنان
106/09/00 165 أقدمية 16 سنةطارق دباب 04824T)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـل

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـوران

وتنان
202/09/17 28 مزدوجتامري20204Kعادل ليبو

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
404/09/02 129 إلتحاق بالزوجةعبد السلم الحم 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـي

وتنان

المدرسة البتدائية 

الوفاق

116/09/85إقليم: العيون 122 مزدوجالعيون )البلدية(24991Nعبد الصمد بنهيلل

عمالة: أكادير  إدا م.المـام الشافعــي

وتنان

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
916/09/92 145 أقدمية 16 سنةعبد ا بدري 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الفرح

وتنان
116/09/99 171 أقدمية 16 سنةعبد ا بل القاضي 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. عبدالعزيز الماسي

وتنان
304/09/02 153 أقدمية 16 سنةعبد ا صغير 25897Y)مزدوجاكادير )البلدية

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

مدرسة الموحدين 

البتدائية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
903/09/13 30 إلتحاق بالزوجعتيقة الساقي 27274Vمزدوجالدراركة

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م م خير الدين  ف. 

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
405/09/11 61 مزدوجواد الصفا05130Aعداوي فاطمة

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. المجاهديــن

وتنان
206/09/00 161 أقدمية 16 سنةعدنان اد الحاج 04824T)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروض

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدم 2

وتنان
206/09/00 161 أقدمية 16 سنةعلي  وبا عوس 20606X)مزدوجاكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساء

باها
104/09/12 15 إلتحاق بالزوجةعماد تبرققايت 05154Bمزدوجسيدي بيبي

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامة

وتنان
116/09/93 189 أقدمية 16 سنةعمر اقدوح 24766Uمزدوجالدراركة

م.م تكاديرت 

ندوبل-تكاديـرت ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودن

وتنان
106/09/00 153 أقدمية 16 سنةعمر لطفي 04886K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــي

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوس

ملول
106/09/00 64 نعمغواش المصطفى 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م العوينة

ملول
1104/09/18 22 إلتحاق بالزوجفاطمة أبي 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزم

باها
304/09/19 15 إلتحاق بالزوجفاطمة افل 05157Eمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـوران

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامري

وتنان
127/01/17 36 مزدوجتامري26138Kفاطمة الزهراء أكعيوس

م.م سيدي سعيد 

أتنان-أزيــار

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروض

وتنان
204/09/18 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوزركطون 04994Cمزدوجتامري

م.م فاطمة الزهراء- 

أيـت مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
104/09/18 28 فاطمة الزهراء فيللي إدريسي 

ثغكي
04975Gمزدوجامسوان

م.م سيدي  

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

104/09/02عمالة: الميةالحسنية 147 أقدمية 16 سنةفاطمة ايت علي 01882V)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــن

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـي

وتنان
206/09/01 153 أقدمية 16 سنةفاطمة تلمودي 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

م.م عين أفرى-عين 

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـر

وتنان
825/01/17 33 إلتحاق بالزوجفاطمة شمسي 04876Zمزدوجالدراركة

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. عبدالعزيز الماسي

وتنان
504/09/02 147 أقدمية 16 سنةفاطمة مسمار 25897Y)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنس

وتنان

م.م عين أفرى-عين 

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
604/09/18 21 مزدوجامسوان04977Jفتحية فؤاد

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
104/09/19 17 إلتحاق بالزوجفتيحة مستنيد 04853Zمزدوجأورير

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. المبادرة

وتنان
116/09/99 157 أقدمية 16 سنةفدوى  الدبوغ 24631X)مزدوجاكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م أدرار

وتنان
516/09/99 153 أقدمية 16 سنةكوار بديعة 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوس

وتنان
502/09/10 22 إلتحاق بالزوجكوثر التاتي 27580Cمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـوران

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. المجاهديــن

وتنان
106/09/00 159 أقدمية 16 سنةلطيفة جباري 04824T)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيس

وتنان

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
904/09/19 14 مزدوجايموزار04920Xلطيفة سكوتي

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهار

وتنان
116/09/99 163 أقدمية 16 سنةليلى بوفوس 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارت

وتنان

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
704/09/19 24 مزدوجاقصري18747Bم اضرضور

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارس

وتنان

1016/09/85إقليم: الحاجبالمختار السوسي 126 مزدوجسبع عيون )البلدية(04104Kم البحراوي

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرام

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـوران

وتنان
506/09/17 28 مزدوجتامري20204Kم الحياني

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورار

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدة

وتنان
106/09/00 147 أقدمية 16 سنةم القبلي 27583Fمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م النهضة-ارس

وتنان

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
404/09/18 31 مزدوجتامري04988Wم المخلوفي

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـاب

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارت

وتنان
805/09/11 29 إلتحاق بالزوجةم ايت بوهو 04878Bمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــي

وتنان

م.عبد المـومـن بن 

علــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
206/09/00 94 نعمم بيرواين 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزال

باها
906/09/17 17 مزدوجأيت مزال05259Rم عليوسي

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الغزالــي

وتنان
106/09/00 149 أقدمية 16 سنةم كوساكا 20603U)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المام 

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م النهضة-ارس

وتنان
104/09/18 15 مزدوجتدرارت04941Vم نايت اكرض

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـاب

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م أدرار

وتنان
306/09/01 155 أقدمية 16 سنةمروان الداحي 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

1 018



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروض

وتنان
905/09/03 75 مزدوجتامري04994Cمريم حاديف

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيان

وتنان
503/09/13 41 إلتحاق بالزوجمريم وكنين 21813Jمزدوجأورير

م.م المام 

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
104/09/18 18 إلتحاق بالزوجةمزري يونس 04920Xمزدوجايموزار

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارت

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م الشللت-اســـك

وتنان
904/09/19 9 مزدوجتقي04953Hمساعد م

م.م سيدي  

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلم

باها
902/09/15 24 مزدوجأيت عميرة05164Mمصطفى ايت بوقيدور

م.عبد المـومـن بن 

علــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. المختـار السوسـي

وتنان
116/09/91 154 أقدمية 16 سنةمصطفى صميح 04837G)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزران

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. عبدالعزيز الماسي

وتنان
116/09/99 128 نعمأقدمية 16 سنةمكبولة ابريه 25897Y)مزدوجاكادير )البلدية

م.م فاطمة الزهراء- 

أيـت مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائية

أصيل
102/09/16 21 مزدوجكزناية )البلدية(27597Wمليكة بنمر

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان

م.م اركان مركزية سيدي 

بلل

302/09/15إقليم: تيزنيت 27 إلتحاق بالزوجموساوي فاطمة 17177Vمزدوجبونعمان

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـي

وتنان

216/09/98إقليم: تارودانتم .المام مالك 52 نعممولي ابراهيم حاتم 17306K)مزدوجتارودانت )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. عمر بن الخطاب

وتنان
116/09/95 157 أقدمية 16 سنةمولي هشام العلوي الهروني 04812E)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

مجموعة مدارس النعمة 

مركزية اتنين ايت 

101/01/12إقليم: سيدي افني 54 مزدوجأيت الرخا17026Fمولود اشقرفاش

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنس

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارت

وتنان
404/09/19 11 مزدوجتدرارت04945Zمينة منصور

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورار

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. تماوانزا

وتنان
216/09/97 60 إلتحاق بالزوجنادية حسوني 26763Pمزدوجأورير

م.م المام 

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـاب

وتنان
402/09/20 9 إلتحاق بالزوجناسيف نادية 04869Sمزدوجامسكروض

م.م تكاديرت 

ندوبل-تكاديـرت ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الزلقة

وتنان
316/09/99 159 أقدمية 16 سنةنجيب المسعودي 27582E)مزدوجاكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروض

وتنان

م.عبد المـومـن بن 

علــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
304/09/02 62 إلتحاق بالزوجنزهة الزكاوي 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. الطلـس تليــل

وتنان
106/09/00 157 أقدمية 16 سنةنور الدين حماني 24027R)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــن

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م المواج- تمراغت

وتنان
1025/01/17 33 إلتحاق بالزوجهرتوكي محجوبة 04858Eمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م النهضة-ارس

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م ألما- ألما

وتنان
304/09/18 21 إلتحاق بالزوجةهشام  بن اعزيزي 04856Cمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنس

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان
104/09/19 9 مزدوجايموزار04914Rهشام باحدو

م.م امنة بنت وهب- 

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م أدرار

وتنان
116/09/99 151 أقدمية 16 سنةهشام كروم 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

م.م فاطمة الزهراء- 

أيـت مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامري

وتنان
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجوشكاد لمياء 26138Kمزدوجتامري

م.م سيدي سعيد 

أتنان-أزيــار

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م. النهضة

باها
304/09/18 22 إلتحاق بالزوجوغيط الزهرة 05156Dمزدوجسيدي بيبي

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
405/09/03 142 إلتحاق بالزوجوفاء اشغوغ 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: شتوكة آيت م. تدارت

باها
704/09/19 17 إلتحاق بالزوجوفاء بودة 05155Cمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م.م النهضة-ارس

وتنان

م.م هارون 

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
804/09/18 21 مزدوجاقصري04897Xياسين ريضى

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروض

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م المنار

ملول
403/09/13 45 المازيغيةالقليعة )البلدية(19132Vالحسن اكرايم

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت م الفلح

ملول
803/09/13 21 المازيغيةانزكان )البلدية(05047Kالمودن  احمد

604/09/12إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2 33                                   

عبد الرحيم بوليد
17885Pمزدوجادا وكماض

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوسإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

وتنان
202/09/14 26 إلتحاق بالزوج          اجميعة   التكني 27580Cمزدوجأورير

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  فيفري

باها
101/01/17 23 إلتحاق بالزوجة بواسكارن كريم 05137Hمزدوجواد الصفا
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م. الغزالــيإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

وتنان
316/09/98 147 أقدمية 16 سنةإبراهيم معطل 20603U)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

باها
130/01/17 17 إلتحاق بالزوجةأبكار مصطفى 05155Cمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
804/09/02 84 مزدوجالقليعة )البلدية(05071Lأبل رشيدة

عمالة: إنزكان ايت م السلمإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت  واكمار

ملول
116/09/96 147 أقدمية 16 سنةأبوالميرات الحسن 19138B الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

باها
101/01/10 23 إلتحاق بالزوجأبودرار فتيحة 05149Wمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
105/09/08 50 مزدوجانشادن05240Vأحمد إزم

إقليم: شتوكة آيت م. ابن البيطارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الخضراء

باها
216/09/99 159 أقدمية 16 سنةأحمد أوخالي 27090V)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
106/09/17 19 إلتحاق بالزوجةأحمد الشافعي 05143Pمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي سعيد الشريفإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
116/09/96 187 أقدمية 16 سنةأحمد الناصري 05116K)مزدوجبيوكرة )البلدية

906/09/17إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا 18 مزدوجتيزغران16958Gإدمولود مولود

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

باها
704/09/12 30 إلتحاق بالزوجةأسامة غيشا 05122Sمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
128/01/17 26 إلتحاق بالزوجأسماء  ابليه 25706Rمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: شتوكة آيت باهاملحقة م النهضة

ملول
304/09/02 89 إلتحاق بالزوجأسماء الدريسي 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهام. خربة سيدي طيب

وتنان
207/09/05 69 إلتحاق بالزوجأسماء فتحي 04874Xمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

باها
501/01/17 15 إلتحاق بالزوجإكرام حوفاتي 05156Dمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
704/09/18 31 مزدوجسيدي بو السحاب05190Rأكزمت هشام

م.م علل توعمال  ف. 

تين عدي

عمالة: إنزكان ايت م بئر انزرانإقليم: شتوكة آيت باها

ملول
905/09/11 41 إلتحاق بالزوجةإمل رمزي 23787E)مزدوجأيت ملول )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط
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تاريخ
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ترتيب
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها
228/01/17 44 مزدوجأيت عميرة05171Vآمنة  أسملل

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
504/09/18 21 مزدوجأيت وادريم05278Lأمينة ايت تزو

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
104/09/19 10 إلتحاق بالزوجأمينة حنان 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
502/09/15 9 إلتحاق بالزوجةأنس اوكورني 05156Dمزدوجسيدي بيبي

ملحقة م خربة سيدي إقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
205/09/08 30 مزدوجأيت عميرة26650Sأهيطار مليكة

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

باها
101/01/10 46 إلتحاق بالزوجةإيبوركي عبد ا 05120Pمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

باها
228/01/17 20 مزدوجأيت مزال05259Rأيت عبو مريم

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

باها
704/09/18 21 مزدوجأيت مزال05258Pابراهيم أخصاصي

عمالة: إنزكان ايت م الموحدينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

ملول
216/09/99 131 أقدمية 16 سنةابراهيم الرايسي 05033V)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

باها
506/09/17 13 مزدوجهللة05272Eابراهيم الناجي

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

ملول
606/09/17 18 إلتحاق بالزوجةابراهيم صديقي 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  رباط ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م امي نتكانت

باها
404/09/02 90 مزدوجسيدي وساي05217Vابراهيم لحمايد

م.م م خير الدين  ف. إقليم: شتوكة آيت باهام.م  تسكدلت

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
305/09/07 58 مزدوجواد الصفا05130Aابراهيم ناصري

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
502/09/10 42 مزدوجأيت عميرة05177Bابراي الحسين

مجموعة مدارس الطاهر إقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

الفراني مركزية تغلولو

401/01/17إقليم: سيدي افني 25 مزدوجايبضر17056Nاحمد ادبالحسن

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
505/09/08 28 مزدوجأيت عميرة21203Wاحمد الحنافي

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهاملحقة م النهضة

ملول
205/09/03 59 إلتحاق بالزوجةاحمد اوالخاسم 05035X)مزدوجانزكان )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تسكدلت

باها
204/09/18 31 مزدوجأيت عميرة05164Mاحمد برهيم

عمالة: إنزكان ايت م ابن الروميإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

ملول
306/09/01 97 مزدوجالقليعة )البلدية(26360Bاحمد شرورو

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: شتوكة آيت باهام.م تفريت

باها
601/01/17 31 مزدوجأيت عميرة24503Hادريس الحوزي

م.م م خير الدين  ف. إقليم: شتوكة آيت باهام.م  الرجيلة

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
206/09/01 91 مزدوجواد الصفا05130Aادريس امحدار

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدإقليم: شتوكة آيت باهام. الصفاء

وتنان
316/09/94 132 أقدمية 16 سنةادريس ند الحاج 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفتــحإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

وتنان
516/09/98 159 أقدمية 16 سنةادسان م 04820N)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
706/09/17 28 مزدوجأيت عميرة25031Gاسامة قريدة

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

ملول
1006/09/17 14 إلتحاق بالزوجاسماء أشبان 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
828/01/17 36 مزدوجأيت عميرة25589Nاسماء اقديم

عمالة: إنزكان ايت م الملإقليم: شتوكة آيت باهام. الزدهار

ملول
707/09/04 48 إلتحاق بالزوجةاسماعيل دورد 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبراهيم الروداني

باها
202/09/10 42 مزدوجأيت عميرة05174Yاسية ابيضار

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
102/09/15 27 إلتحاق بالزوجاكرام زهرة 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

105/09/08عمالة: سلمدرسة أحمد بوكماخإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر 22 إلتحاق بالزوجالزودي لطيفة 25423H باب المريسة

)المقاطعة(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
128/01/17 34 مزدوجامي مقورن05197Yالبوزار نعيمة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدمإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

ملول
604/09/02 88 إلتحاق بالزوجالجراري فريدة 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تكيوتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

باها
216/09/99 157 أقدمية 16 سنةالجللي عبطا 05211Nمزدوجماسة

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارضإقليم: شتوكة آيت باهام.م الكميس

ملول
305/09/03 149 أقدمية 16 سنةالحبيب بلمودن 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج
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عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

ملول
906/09/01 117 مزدوجالقليعة )البلدية(20000Nالحسان بونعم

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: شتوكة آيت باهام. السوالم

وتنان
216/09/96 155 أقدمية 16 سنةالحسن بوعنيضا 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م سيدي وسايإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدالعزيز الماسي

باها
116/09/95 175 أقدمية 16 سنةالحسن زاهيد 05121Rمزدوجماسة

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهام. ابن البيطار

ملول
105/09/03 54 إلتحاق بالزوجةالحسن عبايد 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

باها
102/09/10 49 مزدوجانشادن05242Xالحسن مامو

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاويةإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد الماك السعدي

ملول
116/09/91 145 أقدمية 16 سنةالحسين  إيلوكان 27272T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام.م تفريت

باها
930/01/17 30 مزدوجامي مقورن05197Yالحسين امل

عمالة: أكادير  إدا م. الزلقةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الرجيلة

وتنان
116/09/99 159 أقدمية 16 سنةالحسين بهتاني 27582E)مزدوجاكادير )البلدية

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبراهيم الروداني

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها
705/09/03 113 مزدوجواد الصفا26135Gالحسين فروك

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تونف

باها
505/09/03 88 مزدوجأيت عميرة05175Zالحسين مادي

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إمزيلن

ملول
404/09/12 48 إلتحاق بالزوجالزرتي حسناء 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها
204/09/19 14 إلتحاق بالزوجالزهرة أنجيف 26135Gمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام. النهضة

ملول
505/09/11 36 إلتحاق بالزوجالزهرة بوكوس 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
502/09/15 10 إلتحاق بالزوجالزياني ماوية 05156Dمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

باها
202/09/15 27 مزدوجأيت ميلك05251Gالسعدية الحاضوفي

م.م. الخضراء  ف. ايت 

بل

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانإقليم: شتوكة آيت باها

وتنان
407/09/05 38 إلتحاق بالزوجالسعدية المترق 21813Jمزدوجأورير

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

باها
503/09/13 20 إلتحاق بالزوجالسعدية بنداحي 05120Pمزدوجواد الصفا
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إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت  واكمار

باها
106/09/00 84 إلتحاق بالزوجالسعدية كندول 25706Rمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
106/09/01 91 مزدوجواد الصفا05140Lالسعيدي الحسين

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام. الزدهار

باها
102/09/10 48 مزدوجانشادن05235Pالشيخ عبد العزيز

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها
705/09/08 77 مزدوجواد الصفا26135Gالصالحي الحسين

116/09/96إقليم: الخميساتالعرفانإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا 14 مزدوجبراشوة11406Xالصديق احساين

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق

باها
301/01/12 38 مزدوجانشادن05124Uالعربي نايت المقدم

عمالة: إنزكان ايت م 18نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام. الرعاية

ملول
717/09/90 138 أقدمية 16 سنةالقنبعي فتيحة 05057W الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
404/09/02 28 مزدوجأيت عميرة25589Nالكداوني حميد

عمالة: إنزكان ايت م بئر انزرانإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول
206/09/00 35 إلتحاق بالزوجةالكرمز الحسن 23787E)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تونف

باها
102/09/15 33 إلتحاق بالزوجالكريم مينة 05122Sمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: شتوكة آيت باهام م الرجــاء

باها
106/09/01 58 مزدوجأيت ميلك05249Eالمدراوي حنان

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

باها
104/09/18 11 إلتحاق بالزوجالمساوي مليكة 27092Xمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م 18نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
316/09/98 137 أقدمية 16 سنةالمصطفى وعالي 05057W الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. علل بن عبد اإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم

وتنان
116/09/97 130 أقدمية 16 سنةالناجي حنان 21812H)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

معركة تيسلتين

205/09/11إقليم: العيون 7 إلتحاق بالزوجاموش  ربيعة 25334L)مزدوجالعيون )البلدية

م.م  م بن براهيم 

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باها

باها
304/09/18 22 إلتحاق بالزوجاوسعيد غزلن 05156Dمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الوحدةإقليم: شتوكة آيت باهام. النهضة

ملول
205/09/03 59 إلتحاق بالزوجةاوشن حسن 23784B)مزدوجانزكان )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا م. الفتــحإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

وتنان
216/09/99 163 أقدمية 16 سنةايت علي يحيي 04820N)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2

باها
104/09/12 34 إلتحاق بالزوجةايد  همو   سعيد 05157Eمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م بدرإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم

ملول
216/09/99 130 أقدمية 16 سنةايهوم فريد 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2

باها
105/09/07 32 إلتحاق بالزوجبشرى الدكداك 05154Bمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها
202/09/10 72 إلتحاق بالزوجبشرى امتجار 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
104/09/12 29 مزدوجأيت ميلك05249Eبلشكر مريم

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم

ملول
706/09/00 126 أقدمية 16 سنةبنشمار رقية 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام. الزدهار

باها
116/09/97 52 إلتحاق بالزوجةبنعبي جمال 05154Bمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

وتنان
504/09/02 32 إلتحاق بالزوجةبوتشكيل بوبكر 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتإقليم: شتوكة آيت باهام. النهضة

وتنان
105/09/07 37 إلتحاق بالزوجةبوحمادي حكيم 04878Bمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
406/09/17 25 مزدوجأيت عميرة05164Mبوداد مصطفى

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

ملول
530/01/17 14 إلتحاق بالزوجةبوران يوسف 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2

باها
106/09/01 139 أقدمية 12 سنةبوشرى العشا 05143Pمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

ملول
106/09/06 53 إلتحاق بالزوجةبولمرس مصطفى 19133W)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. ابن البيطارإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

باها
216/09/97 165 أقدمية 16 سنةبومقران لبنى 27090V)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
130/01/17 17 إلتحاق بالزوجةبيسلسال الهاشم 05177Bمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوسإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

وتنان
104/09/12 31 إلتحاق بالزوجتاقارورت  امنة 27580Cمزدوجأورير
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عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

ملول
104/09/18 11 إلتحاق بالزوجةتيسير م 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

باها
106/09/01 139 إلتحاق بالزوجثورية المعقول 05146Tمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: شتوكة آيت باهام م الرجــاء

باها
702/09/15 24 مزدوجأيت ميلك05255Lجاعى عبد ا

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
902/09/10 37 مزدوجأيت عميرة25589Nجواد الحسن

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام.م التقدم  ف. بيزوران

صالح
116/09/99 63 مزدوجأولد زمام07476Aجواد الزاهير

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها
704/09/18 18 مزدوجأيت مزال05259Rجواد دامولي

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت  واكمار

وتنان
205/09/11 38 إلتحاق بالزوجحبيبة البكاي 26998Vمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدم  ف. بيزورانإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
601/01/17 25 مزدوجسيدي بو السحاب05192Tحبيط رشيد

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاويةإقليم: شتوكة آيت باهام. النهضة

ملول
104/09/02 151 أقدمية 16 سنةحري كبيرة 27272T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

باها
104/09/12 37 إلتحاق بالزوجحريرد  فاطمة الزهراء 20542C)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م امي نتكانتإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد ا بن الزبير

باها
804/09/02 72 مزدوجبلفاع05229Hحسن المزران

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
502/09/15 31 مزدوجأيت ميلك05249Eحسن عبيدي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
104/09/19 14 إلتحاق بالزوجحسنـاء دربـوني 05170Uمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م. الغزالــيإقليم: شتوكة آيت باهام. السوالم

وتنان
316/09/97 140 أقدمية 16 سنةحسناء ملل 20603U)مزدوجاكادير )البلدية

م.م  م بن براهيم 

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: شتوكة آيت باها

باها
204/09/18 18 مزدوجتسكدلت05298Hحمزة كطوي

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الزاو

باها
602/09/10 42 مزدوجأيت عميرة05177Bحميد اباط

م.م  م بن براهيم 

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: شتوكة آيت باها

باها
806/09/17 28 مزدوجسيدي بو السحاب05186Lحميد القباج
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م/م الليمون مركزية إقليم: شتوكة آيت باهام. طارق بن زياد

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
405/09/11 33 إلتحاق بالزوجةحميد موزاكي 05083Zمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الرجيلة

ملول
505/09/08 42 إلتحاق بالزوجحنان  كورار 19133W)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
505/09/07 59 إلتحاق بالزوجحنان السحيمي 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
706/09/17 19 إلتحاق بالزوجحنان توركي 05154Bمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م أبي بكر الصديقإقليم: شتوكة آيت باهام. الفلح

ملول
618/09/02 25 إلتحاق بالزوجحنان زاكي 24236T)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

ملول
904/09/12 35 إلتحاق بالزوجحنان معاوت 19133W)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

باها
216/09/98 102 مزدوجواد الصفا05129Zخالد أزضوض

المدرسة البتدائية إقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

المسيرة الخضراء

316/09/93إقليم: برشيد 30 مزدوجحد السوالم )البلدية(14363Lخالد ابنسير

ملحقة م خربة سيدي إقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
601/01/17 25 مزدوجأيت عميرة26650Sخالد بيروك

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها
105/09/08 85 مزدوجواد الصفا05134Eخاليد ابحمان

عمالة: أكادير  إدا م.أبـو بكـر الصديـقإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

وتنان
306/09/00 147 أقدمية 16 سنةخديجة أبا الحسان 04833C)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
816/09/99 115 أقدمية 12 سنةخديجة أوملود 05140Lمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
102/09/20 9 إلتحاق بالزوجخديجة الباوش 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

ملول
1002/09/09 45 إلتحاق بالزوجخديجة امستاك 19133W)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م م خير الدين  ف. 

تين همو

إقليم: شتوكة آيت م. الصفاءإقليم: شتوكة آيت باها

باها
505/09/11 47 إلتحاق بالزوجخديجة بومسعود 05118M)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

باها
416/09/97 144 إلتحاق بالزوجخديجة حيدوي 20542C)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

ملول
802/09/15 26 إلتحاق بالزوجخديجة خيرون 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت م البحتريإقليم: شتوكة آيت باهام. ابن البيطار

ملول
116/09/98 130 أقدمية 16 سنةخديجة مشتال 20605W)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
504/09/18 18 إلتحاق بالزوجخولة ايت أوبحو 26652Uمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

ملول
402/09/10 53 إلتحاق بالزوجربيعة العزاوي 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
301/01/17 15 إلتحاق بالزوجربيعة باشتاكة 05163Lمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام. الزدهار

ملول
107/09/04 52 إلتحاق بالزوجةرشيد أسكور 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م 20 غشتإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت أوبلقاسم

ملول
116/09/97 169 أقدمية 16 سنةرشيد أقرب 05058X الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

ملول
104/09/12 35 إلتحاق بالزوجةرشيد ابو ريش 19133W)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م م خير الدين  ف. إقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
801/01/17 25 إلتحاق بالزوجةرشيد الحيان 05130Aمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

باها
116/09/96 100 مزدوجواد الصفا05140Lرشيد فؤادي

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2

باها
206/09/01 133 إلتحاق بالزوجرشيدة  اسكايو 05134Eمزدوجواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدإقليم: شتوكة آيت باهام. الفلح

وتنان
416/09/99 116 أقدمية 16 سنةرشيدة أكشام 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوردإقليم: شتوكة آيت باهام. أغرايس

ملول
416/09/96 100 إلتحاق بالزوجرقية زحان 05078U)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

ملول
1005/09/08 37 إلتحاق بالزوجزني عائشة 26721Uمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: شتوكة آيت باهام. الزدهار

ملول
116/09/97 138 أقدمية 16 سنةزهرة الجديري 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام.م تفريت

باها
302/09/14 29 مزدوجامي مقورن05197Yزهرة يسين

107/09/04إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم 59 إلتحاق بالزوجزونو  كوثر 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

ملحقة م خربة سيدي 

الطيب

عمالة: إنزكان ايت م أبي بكر الصديقإقليم: شتوكة آيت باها

ملول
502/09/15 16 إلتحاق بالزوجزينب وديع 24236T)مزدوجالقليعة )البلدية
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سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
404/09/18 21 مزدوجأيت وادريم05279Mزينة عمري

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عبادإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

ملول
416/09/98 111 إلتحاق بالزوجسعاد البندق 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
506/09/17 18 مزدوجأيت مزال05259Rسعيد   قرشل

إقليم: شتوكة آيت م.م  رباط ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أسرسيف

باها
302/09/10 47 مزدوجسيدي وساي05217Vسعيد  اجرار

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
506/09/17 28 مزدوجأيت ميلك05255Lسعيد اهضار

المدرسة البتدائية إقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية

يوسف ابن تاشفين

403/09/13إقليم: العيون 38 مزدوجالعيون )البلدية(06432Rسعيد ركيك

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2

باها
904/09/19 12 إلتحاق بالزوجسعيدة التساهل 05163Lمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: شتوكة آيت باهام م  ايوسيمن

ملول
304/09/18 24 إلتحاق بالزوجسعيدة داومة 20153Eمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجسكينة فؤاد 05131Bمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجسكينة فضلي 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  رباط ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
405/09/11 50 مزدوجسيدي وساي05217Vسلوى بهرام

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

باها
916/09/93 102 مزدوجأيت عميرة05175Zسليمان  الزكريطي

إقليم: شتوكة آيت م. ابن بطوطةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

باها
202/09/10 53 مزدوجبلفاع21201Uسماعيل منشيط

المدرسة الجماعاتية إقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
406/09/17 22 مزدوجتامري27273Uسميرة أصواب

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم

ملول
805/09/03 110 أقدمية 12 سنةسميرة اديزال 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

باها
806/09/06 73 مزدوجواد الصفا05134Eسميرة القاضي

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتإقليم: شتوكة آيت باهام. الرعاية

وتنان
106/09/00 97 إلتحاق بالزوجسناء باجوج 26357Y)مزدوجاكادير )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحإقليم: شتوكة آيت باهام.م تكاض القبلية

وتنان
316/09/99 160 إلتحاق بالزوجشادية رقيبي 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية ديار إقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

المنصور

106/09/00إقليم: برشيد 38 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bشفيق عماري

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

ملول
1028/01/17 26 إلتحاق بالزوجشيماء كانوني 20153Eمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: شتوكة آيت باهام م الرجــاء

باها
701/01/10 31 مزدوجأيت عميرة05179Dصابرم

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
107/09/05 79 إلتحاق بالزوجةصابير الطيب 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوحدةإقليم: شتوكة آيت باهام.م م خير الدين

ملول
305/09/08 46 إلتحاق بالزوجصفاء الناجب 23784B)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أسرسيف

باها
101/01/10 59 مزدوجبلفاع05222Aضويو جامع

عمالة: أكادير  إدا م علي ازيكوإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

وتنان
116/09/98 105 إلتحاق بالزوجةعادل لمراكي 24201E)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م امي نتكانتإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد ا بن الزبير

باها
504/09/02 82 مزدوجبلفاع05229Hعبد الحفيظ اليعقوبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
1006/09/01 109 مزدوجأيت عميرة05170Uعبد الحق اعرب

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
106/09/17 28 مزدوجأيت عميرة25031Gعبد الحق الكويس

إقليم: شتوكة آيت م. الصفاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

باها
216/09/99 163 أقدمية 16 سنةعبد الحميد شاكر 05118M)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبراهيم الروداني

باها
902/09/10 57 مزدوجواد الصفا05139Kعبد الرحمان الكجولي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
803/09/13 21 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم دراج 05170Uمزدوجأيت عميرة

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها
804/09/02 89 مزدوجواد الصفا26135Gعبد الرحيم ويحيا

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أربعاء أيت بوطيب

ملول
1006/09/00 45 إلتحاق بالزوجةعبد السلم اكريش 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: شتوكة آيت باهام. الزدهار

باها
116/09/95 128 أقدمية 16 سنةعبد القادر الرزاقي 05149Wمزدوجسيدي بيبي
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
404/09/02 82 مزدوجواد الصفا05140Lعبد الكريم أصبان

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفةإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت  واكمار

ملول
716/09/95 95 إلتحاق بالزوجةعبد الكريم بوكنة 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تقصبيت

باها
205/09/07 63 مزدوجانشادن05237Sعبد اللطيف ارجدال

عمالة: أكادير  إدا م. المغـرب العربـيإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

وتنان
116/09/96 165 أقدمية 16 سنةعبد اللطيف العبساني 04823S)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

باها
104/09/02 94 مزدوجواد الصفا05129Zعبد اللطيف الهرد

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم

ملول
804/09/02 114 أقدمية 12 سنةعبد اللطيف بلقاضي 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها
106/09/01 92 مزدوجواد الصفا26135Gعبد ا أسكات

104/09/02إقليم: تارودانتم.م الفاقإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين 44 نعمعبد ا ابلي 17570Xمزدوجاصادص

إقليم: شتوكة آيت م سيدي وسايإقليم: شتوكة آيت باهام.م  رباط ماسة

باها
116/09/95 179 أقدمية 16 سنةعبد ا بن العسري 05121Rمزدوجماسة

إقليم: شتوكة آيت م.م  رباط ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تكيوت

باها
116/09/93 191 أقدمية 16 سنةعبد ا بن م 05217Vمزدوجسيدي وساي

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

باها
402/09/14 29 مزدوجأيت عميرة25589Nعبد ا تونفي

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

باها
506/09/01 135 أقدمية 12 سنةعبد ا مومو 05175Zمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
504/09/18 21 مزدوجأيت مزال05258Pعبد المجيد ليفصال

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

باها
302/09/09 20 إلتحاق بالزوجةعبد الناصر قريشي 05120Pمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م أنبدور تكاديرت

باها
906/09/17 15 مزدوجهللة05272Eعبداللطيف النواجي

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

باها
105/09/11 38 مزدوجبلفاع05233Mعبدا أدرار

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

باها
206/09/17 18 سيدي عبد ا 05308Uعبدا معكي

البوشواري
مزدوج
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها
204/09/18 26 مزدوجأيت عميرة25031Gعز الدين الشويخ

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن الحسينإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

ملول
216/09/96 118 إلتحاق بالزوجةعزيز ايت عزوز 05053S الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م.عبد المـومـن بن إقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم

علــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1016/09/97 66 إلتحاق بالزوجةعزيز مبروك 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية

باها
306/09/17 28 مزدوجسيدي بو السحاب05186Lعزيزة اشمامش

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تسكدلت

باها
301/01/12 29 إلتحاق بالزوجعفيفي نعيمة 05120Pمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: شتوكة آيت باهام. السوالم

ملول
316/09/99 127 أقدمية 16 سنةعمر أوبه 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
406/09/00 133 أقدمية 12 سنةعمر الدريسي 05146Tمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

ملول
628/01/17 26 إلتحاق بالزوجعميز نادية 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

باها
404/09/18 14 إلتحاق بالزوجعيادة بوهدا 05156Dمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. ابن البيطارإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

باها
416/09/99 131 أقدمية 16 سنةفاطمة أبنار 27090V)مزدوجبيوكرة )البلدية

م.م امنة بنت وهب- إقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1002/09/15 27 إلتحاق بالزوجفاطمة أكزاز 04863Kمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
404/09/18 20 إلتحاق بالزوجفاطمة أيت واعراب 05129Zمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

باها
104/09/12 34 إلتحاق بالزوجفاطمة ازمر 05122Sمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها
404/09/19 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء قاشيم 26652Uمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  كحيز

باها
404/09/19 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء لكرارة 26652Uمزدوجسيدي بيبي

م.م  م بن براهيم إقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت 

باها
304/09/18 18 مزدوجهللة05271Dفاطمة الزهراء منصور

عمالة: إنزكان ايت الوفاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م الخنساء

ملول
116/09/99 143 إلتحاق بالزوجفاطمة بريدكي 05059Y)مزدوجأيت ملول )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجفاطمة جربا 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
105/09/07 58 مزدوجامي مقورن05202Dفتيحة    لقرع

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبراهيم الروداني

باها
116/09/96 51 مزدوجامي مقورن05202Dفرحات عمر

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م تفريت

باها
201/01/17 20 إلتحاق بالزوجفلحي حنان 26652Uمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م. عبدالعزيز الماسيإقليم: شتوكة آيت باهام. الرعاية

وتنان
216/09/88 154 أقدمية 16 سنةكريش عبد ا 25897Y)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارضإقليم: شتوكة آيت باهام.م التقدم  ف. بيزوران

ملول
106/09/01 147 أقدمية 16 سنةكريمة الرفيعي 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
804/09/18 21 مزدوجتسكدلت05298Hكريمة بيروك

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: شتوكة آيت باهام م  ايوسيمن

باها
104/09/02 92 إلتحاق بالزوجكلثوم مركو 05163Lمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م ابن خلدونإقليم: شتوكة آيت باهام إفساسن .كم

ملول
101/01/06 96 أقدمية 16 سنةكلثومة دنبا 05046J)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الغزالــيإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم

وتنان
316/09/94 138 أقدمية 16 سنةكوسكار عبد السلم 20603U)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
306/09/00 111 مزدوجالقليعة )البلدية(25588Mلحسن  المنصوري

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: شتوكة آيت باهام.م تفريت

باها
702/09/10 62 مزدوجواد الصفا05131Bلحسن سيمامح

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
906/09/17 28 مزدوجأيت ميلك05251Gلشطان السعدية

المدرسة البتدائية إقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

الحسن الول

105/09/07إقليم: السمارة 54 إلتحاق بالزوجلطفي حسناء 10407L)مزدوجالسمارة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

ملول
501/01/10 52 إلتحاق بالزوجلطيفة   الورضي 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الطلـس تليــلإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

وتنان
306/09/00 157 أقدمية 16 سنةلطيفة اصفار 24027R)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
128/01/17 26 سيدي عبد ا 05316Cلطيفة الشابي

البوشواري
مزدوج
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
606/09/17 13 إلتحاق بالزوجلطيفة ايت امغار 05155Cمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

ملول
304/09/12 68 إلتحاق بالزوجلطيفة صبير 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

ملول
106/09/00 151 أقدمية 16 سنةلهريش رشيد 05049M الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت العندليبإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
305/09/08 56 إلتحاق بالزوجليلة ظاعيف 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م م خير الدين  ف. 

تين همو

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باها

باها
1006/09/17 15 إلتحاق بالزوجليلى البوطاهيري 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. طارق بن زيادإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجليلى اومسعود 05126W)مزدوجأيت باها )البلدية

م.م تكاديرت إقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

ندوبل-تكاديـرت ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
301/01/17 22 إلتحاق بالزوجمارية خروي 04883Gمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

وتنان
116/09/97 171 أقدمية 16 سنةمبارك المودن 21813Jمزدوجأورير

ملحقة م خربة سيدي إقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
106/09/17 25 مزدوجأيت عميرة26650Sمبارك باهضار

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
302/09/16 31 مزدوجأيت عميرة25589Nمجاط مريم

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام. الرعاية

باها
105/09/03 88 إلتحاق بالزوجمجيدة ايت عبيد 05154Bمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
205/09/11 45 مزدوجبلفاع05227Fم  الخليل

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  كحيز

وتنان
116/09/99 163 أقدمية 16 سنةم أحويلت 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية

باها
201/01/17 31 مزدوجأيت عميرة25589Nم أزوال

المدرسة البتدائية الحي إقليم: شتوكة آيت باهام.م  تكيوت

الحجري

405/09/03إقليم: العيون 78 مزدوجالعيون )البلدية(06443Cم ابشر

إقليم: شتوكة آيت م.م وادي ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تقصبيت

باها
405/09/03 91 مزدوجسيدي وساي05214Sم اروشي

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
906/09/06 37 مزدوجانشادن05240Vم السيكي
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
506/09/17 28 مزدوجأيت ميلك05249Eم الحمادي

عمالة: إنزكان ايت م البحتريإقليم: شتوكة آيت باهام. ابن البيطار

ملول
316/09/98 126 أقدمية 16 سنةم العسري 20605W)مزدوجانزكان )البلدية

516/09/92إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود 137 أقدمية 12 سنةم بلحاج 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

م.م علل توعمال  ف. 

تين عدي

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باها

باها
104/09/12 33 إلتحاق بالزوجةم بن عبل 05157Eمزدوجسيدي بيبي

م.م  م بن براهيم 

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باها

باها
604/09/19 14 إلتحاق بالزوجةم ضماني 05146Tمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام.م النوار

باها
603/09/13 36 مزدوجأيت عميرة05174Yم عمران

م.م  م بن براهيم 

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: شتوكة آيت باها

باها
906/09/17 28 مزدوجأيت عميرة25030Fم فائق

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
330/01/17 30 مزدوجأيت عميرة05167Rم فوزي

عمالة: إنزكان ايت م ابن باجةإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

ملول
116/09/96 175 أقدمية 16 سنةم كنكور 18674X)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أربعاء أيت بوطيبإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

باها
302/09/10 59 مزدوجانشادن05241Wم لمين

م.م علل توعمال  ف. 

تين عدي

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: شتوكة آيت باها

باها
716/09/92 115 أقدمية 12 سنةم مرمر 05172Wمزدوجأيت عميرة

م.م م خير الدين  ف. 

تين همو

إقليم: شتوكة آيت م. الفلحإقليم: شتوكة آيت باها

باها
107/09/04 54 إلتحاق بالزوجةم مهذب 20542C)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزيتونإقليم: شتوكة آيت باهام. طارق بن زياد

ملول
206/09/01 76 إلتحاق بالزوجمرزوك عائشة 05074P)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

وتنان
204/09/12 38 إلتحاق بالزوجمريم أكوز 04887Lمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام. ابن البيطار

ملول
105/09/08 44 إلتحاق بالزوجمريم العيساوي 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها
204/09/18 21 إلتحاق بالزوجمريم الفن 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

باها
704/09/18 14 إلتحاق بالزوجمريم ايت احمد 05157Eمزدوجسيدي بيبي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
104/09/18 21 إلتحاق بالزوجمريم بومسعود 05237Sمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدالعزيز الماسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م امي نتكانت

باها
328/01/17 26 إلتحاق بالزوجمريم سمكها 05207Jمزدوجماسة

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض

وتنان
905/09/08 44 إلتحاق بالزوجمريم ولفقير 04874Xمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

باها
706/09/01 90 مزدوجواد الصفا05139Kمصطفى ابل

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تين علي اوعدي

باها
604/09/02 30 إلتحاق بالزوجةمصطفى ادوز 25706Rمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
330/01/17 20 مزدوجتسكدلت05294Dمصطفى حالو

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. أغرايس

باها
105/09/11 37 إلتحاق بالزوجةمصطفى صغير 25706Rمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. أغرايس

باها
117/09/90 161 أقدمية 16 سنةمصطفى ضراقي 25706Rمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

وتنان
905/09/03 38 مزدوجتامري04986Uمطيع سمير

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

ملول
201/01/10 69 إلتحاق بالزوجمليكة  الهام 22702A)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م امي نتكانتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أسرسيف

باها
101/01/10 65 مزدوجبلفاع05229Hمهي عمر

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي سعيد الشريفإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

باها
116/09/94 175 أقدمية 16 سنةمولي إسماعيل عدنان 05116K)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
206/09/00 152 إلتحاق بالزوجةمولي م الفقيه 05143Pمزدوجواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدمإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت أوبلقاسم

وتنان
316/09/94 179 إلتحاق بالزوجةمولود بوليد 04808A)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارضإقليم: شتوكة آيت باهام. الصفاء

ملول
1017/09/90 136 أقدمية 16 سنةميلود ماسين 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م البساتينإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد ا بن الزبير

ملول
601/01/10 63 إلتحاق بالزوجمينة كرمة 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق

باها
404/09/12 33 مزدوجبلفاع05222Aنادية العبدولي
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
402/09/20 7 إلتحاق بالزوجنادية العسري 05129Zمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت  واكمار

ملول
104/09/02 99 إلتحاق بالزوجنادية مخليص 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام. ابن بطوطة

ملول
116/09/99 106 إلتحاق بالزوجةنبيل اكران 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

باها
204/09/02 92 مزدوجواد الصفا05129Zنجاة الصاحبي

عمالة: إنزكان ايت م الجهادإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

ملول
406/09/17 13 إلتحاق بالزوجنجاة بوركي 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد ا بن الزبير

ملول
316/09/98 132 أقدمية 16 سنةنجوى أفراراي 20153Eمزدوجتمسية

ملحقة م خربة سيدي 

الطيب

عمالة: إنزكان ايت العندليبإقليم: شتوكة آيت باها

ملول
802/09/10 52 إلتحاق بالزوجنعيمة  اوحباش 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

باها
306/09/17 18 إلتحاق بالزوجنعيمة الحلبي 05161Jمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها
102/09/15 22 إلتحاق بالزوجنعيمة امعيز 05134Eمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  تكيوتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
404/09/19 11 إلتحاق بالزوجنعيمة عبجا 05211Nمزدوجماسة

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

باها
106/09/00 58 مزدوجأيت عميرة21203Wنعيمة كوسكار

إقليم: شتوكة آيت م. الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

باها
216/09/97 139 أقدمية 16 سنةنورة بوطيش 20542C)مزدوجبيوكرة )البلدية

م.م. الخضراء  ف. ايت 

بل

123/10/09عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باها 59 مزدوجاليوسفية )المقاطعة(01049Pنورة حنكرار

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

باها
804/09/19 11 إلتحاق بالزوجهاجر ودرزان 05143Pمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
102/09/18 21 سيدي عبد ا 05316Cهشام باعلي

البوشواري
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  رباط ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  كحيز

باها
205/09/03 81 مزدوجسيدي وساي05217Vهشام رصفي

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام.م النوار

باها
706/09/17 13 إلتحاق بالزوجهند هندزة 05140Lمزدوجواد الصفا
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م التقدم  ف. بيزوران

باها
206/09/01 69 مزدوجواد الصفا05139Kهواسي الحسن

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
104/09/12 45 إلتحاق بالزوجوتناست اجو 05157Eمزدوجسيدي بيبي

م.عبد المـومـن بن إقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم

علــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
816/09/99 101 إلتحاق بالزوجوصال البيض 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: شتوكة آيت باهام. ابن بطوطة

وتنان
116/09/94 165 أقدمية 16 سنةوفاء بياضي 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م وادي ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تقصبيت

باها
304/09/12 33 إلتحاق بالزوجةياسين توفيق 05214Sمزدوجسيدي وساي

102/09/15إقليم: تيزنيتم. البساتينإقليم: شتوكة آيت باهام.ج تسكدلت 36 المازيغيةتزنيت )البلدية(17213J  اكركاض  رشيد

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

ملول
601/01/17 21 المازيغيةالقليعة )البلدية(23576Aابضار الحسن

عمالة: أكادير  إدا م. عمر بن الخطابإقليم: شتوكة آيت باهام.م الخنساء

وتنان
502/09/15 43 المازيغيةاكادير )البلدية(04812Eبديعة ادحسينا

عمالة: إنزكان ايت م البساتينإقليم: شتوكة آيت باهام. النهضة

ملول
201/01/17 44 المازيغيةأيت ملول )البلدية(05064Dرقية قاسي

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

ملول
304/09/19 12 المازيغيةالقليعة )البلدية(05071Lعبدا أنوار

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسإقليم: شتوكة آيت باهام. طارق بن زياد

وتنان
202/09/16 31 إلتحاق بالزوجةم أبورات 04844P)المازيغيةاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة المرينيين

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الزلقة

ملول
516/09/95 120 أقدمية 16 سنةأبو العيون م 05030S)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م صلح الدين اليوبي

ملول

عمالة: الصخيرات الفتح

 - تمارة
106/09/01 58 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xأحلم الحياني الراعي

م/م عقبة بن نافع 

مركزية أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاري

ملول
116/09/95 157 أقدمية 16 سنةأحمد وافي 05082Yمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاق

ملول

عمالة: إنزكان ايت الوفاء

ملول
204/09/02 124 أقدمية 16 سنةإدوش سميرة 05059Y)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاق

ملول

عمالة: إنزكان ايت م السعديين

ملول
205/09/03 118 أقدمية 16 سنةأقضاض سميرة 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م العوينة

ملول

عمالة: إنزكان ايت م ابن باجة

ملول
116/09/96 128 أقدمية 16 سنةأكدور عابد 18674X)مزدوجأيت ملول )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخ

ملول

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيز

ملول
706/09/01 69 إلتحاق بالزوجأمال نضير 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزدهار

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الشراق

ملول
1004/09/02 76 إلتحاق بالزوجأمينة الناصري 05065E)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م بئر انزران

ملول

عمالة: إنزكان ايت م المغرب العربي

ملول
704/09/02 80 إلتحاق بالزوجةابوالميرات عبد الحق 20607Y)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عباد

ملول

المدرسة البتدائية 

المسيرةالخضراء

105/09/03إقليم: كلميم 22 نعماتواتي عبد ا 10538D)مزدوجكلميم )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوس

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــي

وتنان
106/09/00 64 نعماحمد بلوش 19148M)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزدهار

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. المبادرة

وتنان
506/09/00 136 أقدمية 16 سنةاحميمو مينة 24631X)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرجاء

ملول

عمالة: إنزكان ايت م بدر

ملول
216/09/93 130 أقدمية 16 سنةازندور م 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبي بكر الصديق

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوس

وتنان
1006/09/01 88 إلتحاق بالزوجاعبيل خديجة 04874Xمزدوجالدراركة

م/م عقبة بن نافع 

مركزية أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الزدهار

ملول
302/09/15 16 إلتحاق بالزوجاكمارات البتول 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م العوينة

ملول

عمالة: إنزكان ايت م بدر

ملول
216/09/97 124 أقدمية 16 سنةالزرق فاطمة 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الول

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــد

وتنان
217/09/90 132 أقدمية 16 سنةالمغاري الحسين 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخ

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. المغـرب العربـي

وتنان
216/09/95 163 أقدمية 16 سنةالحسن الباز 04823S)مزدوجاكادير )البلدية

م/م الركان مركزية 

الديابات

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الرجاء

ملول
202/09/14 31 إلتحاق بالزوجةالحسين الحفيظي 19133W)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م العوينة

ملول

406/09/01إقليم: آسفي20 مدرسة  غشت 120 أقدمية 16 سنةالذهبي لطيفة 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الدارسة

ملول

م/م موسى بن نصير 

المركزية

216/09/96إقليم: العرائش 106 مزدوجالعوامرة05745Uالسعيد العسري

عمالة: إنزكان ايت م الدارسة

ملول

216/09/97إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 100 مزدوجالعوامرة05747Wالشاوي نزهة
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م المنار

ملول

عمالة: إنزكان ايت م أكدال

ملول
616/09/99 121 أقدمية 16 سنةالشبيهي سناء 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسي

ملول

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفة

ملول
116/09/95 124 أقدمية 16 سنةالشرفي م 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

م/م الضفاف  مركزية 

أرو

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدة

وتنان
204/09/02 77 إلتحاق بالزوجالكاوي سناء 27583Fمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م العوينة

ملول

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارض

ملول
416/09/97 136 أقدمية 16 سنةالكندي نجاة 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفراني

ملول

304/09/02إقليم: تارودانتم. الحسن الداخل 57 إلتحاق بالزوجةالمداني انخيلي 21283H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المنار

ملول

عمالة: إنزكان ايت م بدر

ملول
116/09/97 106 أقدمية 16 سنةالناصري السعدية 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسي

ملول

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوال

ملول
116/09/91 124 أقدمية 16 سنةالونكريمي حسن 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المنار

ملول

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاوية

ملول
116/09/95 136 أقدمية 16 سنةبلكاسي حسن 27272T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسي

ملول

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفة

ملول
405/09/03 95 إلتحاق بالزوجتخزانت فدوى 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عباد

ملول

عمالة: إنزكان ايت م أبي بكر الصديق

ملول
116/09/93 128 أقدمية 16 سنةتيسير ابراهيم 24236T)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيز

ملول

116/09/88عمالة: مراكشمدرسة المام الجزولي 152 أقدمية 16 سنةتيكي فاتحة 02476R)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفراني

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الشراق

ملول
1006/09/01 77 إلتحاق بالزوجثوريا الغشيم 05065E)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمة

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الدارسة

ملول
306/09/00 128 أقدمية 16 سنةجطيط نورة 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الزدهار

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــي

وتنان
816/09/94 131 أقدمية 16 سنةجعايتي مصطفى 04881Eمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازن

ملول

عمالة: إنزكان ايت م النبوغ

ملول
916/09/99 62 إلتحاق بالزوجحديوي فاطمة 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

م/م عقبة بن نافع 

مركزية أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوس

ملول
305/09/03 63 إلتحاق بالزوجةحسن وافي 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م ابن الرومي

ملول

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيز

ملول
507/09/05 53 إلتحاق بالزوجحنان أمزيل 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م البساتين

ملول

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عباد

ملول
106/09/00 132 أقدمية 16 سنةخديجة سكاو 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفراني

ملول

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيز

ملول
104/09/02 122 أقدمية 16 سنةخديجة لعبوبي 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرجاء

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الدارسة

ملول
216/09/98 124 أقدمية 16 سنةداودي ليلى 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م/م الليمون مركزية 

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدة

وتنان
206/09/00 153 أقدمية 16 سنةرحال الحيمر 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النبوغ

ملول

عمالة: إنزكان ايت الوفاء

ملول
116/09/96 128 أقدمية 16 سنةرشيد بوتجنويت 05059Y)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المنار

ملول

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيان

ملول
1004/09/12 31 نعمإلتحاق بالزوجرشيدة ركيك 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م الضفاف  مركزية 

أرو

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن نصير

ملول
605/09/03 147 أقدمية 16 سنةرضوان السكاف 05031T)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م العوينة

ملول

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيز

ملول
104/09/02 117 إلتحاق بالزوجرياني كوثر 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م.أمهايش

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـي

وتنان
406/09/00 157 أقدمية 16 سنةزهرة أسوس 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجهاد

ملول

عمالة: إنزكان ايت م صلح الدين اليوبي

ملول
306/09/01 90 إلتحاق بالزوجزهرة ويحرا 05061A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المغرب العربي

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الدارسة

ملول
216/09/99 130 أقدمية 16 سنةزيزوي مليكة 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهب

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوس

وتنان
518/09/02 57 إلتحاق بالزوجزينب العمروسي 04874Xمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيز

ملول

عمالة: إنزكان ايت مدرسة الشعبي

ملول
116/09/81 166 أقدمية 16 سنةسدرام امينة 26977X الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الوفاق

ملول

عمالة: إنزكان ايت م ابو هريرة

ملول
706/09/01 89 إلتحاق بالزوجسعاد دودي 05042E)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاق

ملول

عمالة: إنزكان ايت م العرفان

ملول
206/09/00 118 أقدمية 16 سنةشخمون المصطفى 05036Y)مزدوجانزكان )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م الرجاء

ملول

عمالة: إنزكان ايت م النبوغ

ملول
616/09/99 53 إلتحاق بالزوجةصالح افهيم 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزدهار

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودن

وتنان
216/09/92 132 أقدمية 16 سنةصبري م 04886K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م بئر انزران

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـي

وتنان
116/09/99 82 نعمإلتحاق بالزوجعائشة  أولكبير 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م البساتين

ملول

عمالة: إنزكان ايت م اليرموك

ملول
216/09/99 124 أقدمية 16 سنةعائشة أجكان 19999M)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخ

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. المجاهديــن

وتنان
306/09/00 161 أقدمية 16 سنةعبد الهادي هرهور 04824T)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخ

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمين

وتنان
304/09/12 36 إلتحاق بالزوجعبور أسماء 26998Vمزدوجالدراركة

م/م الليمون مركزية 

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارس

وتنان
906/09/01 151 أقدمية 16 سنةعتيقة بلحاج 04844P)مزدوجاكادير )البلدية

م/م الضفاف  مركزية 

أرو

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدة

وتنان
106/09/00 157 أقدمية 16 سنةعزيز الصادقين 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاق

ملول

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيز

ملول
105/09/03 86 إلتحاق بالزوجعزيزة العوايد 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجيال

ملول

عمالة: إنزكان ايت م ابن خلدون

ملول
806/09/00 93 إلتحاق بالزوجعفاف عمراني 05046J)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاص

ملول

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدم

ملول
116/09/85 134 أقدمية 16 سنةعلي الوهاب 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية

م/م م الخنبوبي 

مركزية اولد علي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفراني

ملول
805/09/11 28 إلتحاق بالزوجةعمر ديوان 20153Eمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهب

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوس

وتنان
606/09/00 57 إلتحاق بالزوجعواطف ساقي 04874Xمزدوجالدراركة

م/م الليمون مركزية 

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزران

وتنان
505/09/03 149 أقدمية 16 سنةفاطمة بن الهاشم 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

م/م الليمون مركزية 

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــور

وتنان
104/09/02 157 أقدمية 16 سنةفاطمة صامت 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م اليرموك

ملول

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدم

ملول
106/09/01 50 إلتحاق بالزوجفاطمة عبيدي 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسي

ملول

م/م الليمون مركزية 

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
228/01/17 29 إلتحاق بالزوجفاطمة لوكديت 05083Zمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاري

ملول

116/09/94عمالة: سلمدرسة احصين 50 مزدوجحصين )المقاطعة(01206Kكبدي امال

عمالة: إنزكان ايت م الرجاء

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الورد

ملول
206/09/00 132 أقدمية 16 سنةكدي فاضمة 05078U)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهب

ملول

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

عمالة: وجدة - 

أنكاد
216/09/99 19 إلتحاق بالزوجةلحسن ايت وعلي 04327Cمزدوجبني خالد

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسي

ملول

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
628/01/17 30 إلتحاق بالزوجلل فاطمة الزهراء  ناجي 04963Uمزدوجتاغزوت

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعي

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدة

وتنان
107/09/05 75 إلتحاق بالزوجلوبنى الرياحي 27583Fمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت العندليب

ملول

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفة

ملول
316/09/92 136 أقدمية 16 سنةلوكاني عبد ا 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المل

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. الطلـس تليــل

وتنان
117/09/90 167 أقدمية 16 سنةم قيس 24027R)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهب

ملول

عمالة: إنزكان ايت م النبوغ

ملول
816/09/99 55 إلتحاق بالزوجمليكة أخراز 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسي

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الفلح

ملول
316/09/97 90 إلتحاق بالزوجمينة إشنتي 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعات

ملول

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيز

ملول
501/01/10 47 إلتحاق بالزوجمينة بورو 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المغرب العربي

ملول

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارض

ملول
116/09/95 136 أقدمية 16 سنةمينة ميكل 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاري

ملول

عمالة: إنزكان ايت م النبوغ

ملول
705/09/03 51 إلتحاق بالزوجنا دية    جـــــــــــراي 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجيال

ملول

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

101/05/97إقليم: العيون 116 أقدمية 12 سنةنادية الكناني 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازن

ملول

عمالة: إنزكان ايت م بدر

ملول
216/09/99 106 أقدمية 16 سنةنادية صبار 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفراني

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الشراق

ملول
416/09/97 113 إلتحاق بالزوجنجاة المهاجري 05065E)مزدوجأيت ملول )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخ

ملول

عمالة: أكادير  إدا م. الفتــح

وتنان
516/09/96 159 أقدمية 16 سنةنجيب عريف 04820N)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجهاد

ملول

عمالة: إنزكان ايت م السعديين

ملول
206/09/00 122 أقدمية 16 سنةنزهة بوتفتاف 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م أكدال

ملول

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عباد

ملول
116/09/95 126 أقدمية 16 سنةنعيمة الزريهني 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسي

ملول

عمالة: إنزكان ايت م المغرب العربي

ملول
406/09/01 77 إلتحاق بالزوجنعيمة حاضي 20607Y)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازن

ملول

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوس

ملول
504/09/02 76 إلتحاق بالزوجنما غزلن 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيان

ملول

عمالة: إنزكان ايت م المنار

ملول
1007/09/04 48 نعمنور الدين البختي 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م.المسيرة الخضراء

ملول

عمالة: إنزكان ايت م البساتين

ملول
306/09/06 57 إلتحاق بالزوجنورة أنزيض 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاص

ملول

عمالة: إنزكان ايت م الزلقة

ملول
106/09/00 122 أقدمية 16 سنةهشام بهتاني 05030S)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابن الرومي

ملول

عمالة: إنزكان ايت م القدس

ملول
1006/09/00 61 إلتحاق بالزوجةهشام زكرياء 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م الركان مركزية 

الديابات

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفة

ملول
107/09/05 133 أقدمية 16 سنةوفاء رفيق 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفراني

ملول

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الول

ملول
716/09/97 114 أقدمية 16 سنةيامنة أيت بوزيد 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

م/م الضفاف  مركزية 

أرو

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروض

وتنان
1102/09/14 17 المازيغيةتامري04994Cعبد العالي خوايري

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها
406/09/17 38 مزدوجأيت عميرة05167R     فاطمة عكاوي

إقليم: شتوكة آيت م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م تناراشت

باها
202/09/20 7 مزدوجهللة05273F   سعيد بوليدام

730/01/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 36 مزدوجلمهارة17804B  سعيد لطرش

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م تكنزةإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 مزدوجاميلمايس17508E  م المتدادني

906/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م الجهاد 38 مزدوجلمهارة17804B القرموز نورة
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الصلية
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202/09/20إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالةإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 مزدوجوالقاضي17429U حمزة الباهي

402/09/20إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 7 إلتحاق بالزوج خديجة الباهي 17567Uمزدوجأهل الرمل

مدرسة الموحدين إقليم: تارودانتم.م القاضي عياض

البتدائية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
703/09/13 29 إلتحاق بالزوج خديجة بنجمال 27274Vمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أربعاء أيت بوطيبإقليم: تارودانتم.م واحليبا

باها
602/09/15 46 مزدوجانشادن05241W سعاد عبيدة

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

باها
102/09/15 36 مزدوجامي مقورن05193U سمير ايت الهواري

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
704/09/19 11 مزدوجهللة05272E عبد الصمد جنخار

804/09/19إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م تاويالت 14 مزدوجسيدي واعزيز17860M عبدالله الناصري

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـابإقليم: تارودانتم.م تناراشت

وتنان
302/09/20 9 إلتحاق بالزوج لبنى فرحان 04869Sمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م. الفتــحإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر

وتنان
316/09/97 161 أقدمية 16 سنة هودا ا لمنصار 04820N)مزدوجاكادير )البلدية

304/09/19إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م اورير 11 مزدوجاملو17377Mأباعش  الحسين

216/09/99إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 171 أقدمية 16 سنةإبراهيم بل 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م.م عين أفرى-عين إقليم: تارودانتم.م توبقال

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
506/09/17 38 مزدوجامسوان04977Jأبعوض حسن

402/09/10إقليم: تارودانتم. عين المديورإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 77 إلتحاق بالزوجةإبني م 17607Mمزدوجمشرع العين

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها
506/09/17 38 مزدوجانشادن05240Vأتكيك سمير

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيانإقليم: تارودانتم.م الترمدي 7 مزدوجتاويالت17982Vأجغيدة الحسين

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م أسكاون

باها
1004/09/19 21 مزدوجهللة05272Eإحسان ديدوش

104/09/18إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 18 مزدوجسيدي احساين18055Zإدبوفكر لحسن
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1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربيةإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 38 مزدوجتملوكت17634Sأرتال نعيمة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أربعاء أيت بوطيبإقليم: تارودانتم.م بني مرين

باها
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجأسماء أخراز 05241Wمزدوجانشادن

306/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م تدناس 28 مزدوجسيدي واعزيز17858Kأسماء الحاج

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م تايسة

باها
402/09/20 7 إلتحاق بالزوجأسماء الزروالي 21203Wمزدوجأيت عميرة

706/09/17إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبيرإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل 28 مزدوجتافراوتن17666Bأسماء بلحور

430/01/17إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م اليرموك 35 مزدوجلمنيزلة17687Zأسماء بويحا

304/09/19إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م وامومن 14 مزدوجاصادص17574Bإسماعيل ايت برايم

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

باها
301/01/17 42 مزدوجأيت عميرة05172Wأشتوك فاضمة

عمالة: إنزكان ايت م. الرشادإقليم: تارودانتم.م تهل

ملول
202/09/15 37 إلتحاق بالزوجأضرضار مريم 05081Xمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: تارودانتم.م الترمدي

باها
102/09/20 7 مزدوجتاركة نتوشكا05345Jأضهاور لحسن

404/09/19إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 14 مزدوجتوفلعازت17333Pأغريسي ليلى

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديق

وتنان
116/09/95 163 أقدمية 16 سنةأقبوش  عمر 04825U)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

باها
704/09/19 24 مزدوجتسكدلت05294Dإلهام ابليقيس

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تارودانتم.م بني مرين

باها
106/09/17 38 مزدوجبلفاع05220Yإلهام مراري

604/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: تارودانتم.م النوار 21 إلتحاق بالزوجةإلياس الفاضلي 17542Sمزدوجلكفيفات

404/09/19إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م بركن 14 مزدوجايغرم )البلدية(17315Vأنس دريوش

504/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م النوار 21 مزدوجاملو17379Pأنس نايت العسري
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إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: تارودانتم.م انمر

باها
206/09/17 28 إلتحاق بالزوجأنضام مريم 05129Zمزدوجواد الصفا

206/09/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 38 مزدوجالدير17550Aأنكمار هشام

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م الترمدي

الطلس الصغير

102/09/20إقليم: تارودانت 7 مزدوجايماون17354Mأنهاس م

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م المتنبي

باها
502/09/20 17 سيدي عبد ا 05311Xأوبغاج خديجة

البوشواري
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م الترمدي

باها
802/09/20 7 مزدوجهللة05273Fأونام حسن

إقليم: شتوكة آيت م.م  تكيوتإقليم: تارودانتم.م المتنبي

باها
302/09/20 7 إلتحاق بالزوجأيت بكريم رقية 05211Nمزدوجماسة

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م تيزكي

تكوكة

604/09/19إقليم: تارودانت 14 مزدوجتيكوكة17871Zأيت عبدا إدريس

206/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 31 إلتحاق بالزوجةأيت عدي السعيد 17614Vمزدوجلمهادي

304/09/02إقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيلإقليم: تارودانتم.م الفاق 149 أقدمية 16 سنةأيت علل نور الدين 18667P)مزدوجالكردان )البلدية

م.م سيدي إقليم: تارودانتم.م ابن العربي

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
306/09/17 28 مزدوجتامري04988Wإيغران عدنان

106/09/17إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م انفكن 29 إلتحاق بالزوجإيمان وسو 17561Mمزدوجأهل الرمل

606/09/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م تازولت 28 مزدوجبيكودين17480Zأيوب أيت باحماد

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون 15 مزدوجسيدي واعزيز17860Mأيوب أيت مولي

م.م الوحدة مركزية إقليم: تارودانتم.م وامومن

دوتيزي

804/09/19إقليم: تيزنيت 24 مزدوجتيزغران16955Dأيوب ابجوا

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: تارودانتم.أولد يحيى

وتنان
306/09/00 124 أقدمية 16 سنةاباحمان فاطمة 27583Fمزدوجالدراركة

304/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن زيدونإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 مزدوجتافراوتن17672Hابتسام  كانبة

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتم.م المنابهة

ملول
706/09/17 23 إلتحاق بالزوجابتسام  مخليص 20153Eمزدوجتمسية
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إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

باها
306/09/17 38 مزدوجأيت عميرة25589Nابتسام الزيتي

706/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م امالو 38 مزدوجسيدي واعزيز17858Kابتسام ايت علي

404/09/18إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م أدوز 21 إلتحاق بالزوجابتسام هنكة 17320A أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانإقليم: تارودانتم.م الهوزالي

وتنان
904/09/02 153 أقدمية 16 سنةابراهيم      شاطر 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

330/01/17إقليم: تارودانتم.الصفاءإقليم: تارودانتم.م الملث 36 إلتحاق بالزوجةابراهيم  هورش 18583Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المناهلإقليم: تارودانتم.م النوايل

ملول
916/09/93 138 إلتحاق بالزوجةابراهيم اشحيما 05066F)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتم.م تين اكناون

ملول
302/09/14 32 إلتحاق بالزوجةابراهيم اعيش 20153Eمزدوجتمسية

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: تارودانتم.م المهارة

أصيل
601/01/10 93 طنجة المدينة 26608Wابراهيم الحيان

)المقاطعة(
مزدوج

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م يناير11

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
202/09/14 40 مزدوجاضمين04928Fابراهيم الشكر

306/09/17إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 29 مزدوجلمنيزلة17687Zابراهيم البوهالي

506/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م الترمدي 28 مزدوجبونرار17730Wابراهيم التيتي

302/09/20إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 مزدوجاصادص17574Bابراهيم الراشدي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م اورير 11 مزدوجاصادص17574Bابراهيم ايت القاضي

602/09/20إقليم: تارودانتم.م الكنديإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 7 مزدوجالفيض17913Vابراهيم برشيل

404/09/19إقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربيةإقليم: تارودانتم.م تهل 14 إلتحاق بالزوجةابراهيم شوقي 17634Sمزدوجتملوكت

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م الملث

باها
504/09/12 61 مزدوجواد الصفا25903Eاجوان ابراهيم

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: تارودانتم.م النهضة

ملول
906/09/01 104 إلتحاق بالزوجاحجيجة سميرة 05043F)مزدوجانزكان )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

902/09/20إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 7 مزدوجاركانة17467Kاحمد أيت سي بورك

230/01/17إقليم: تارودانت30 م.م يوليوزإقليم: تارودانتم.م الموحدين 32 إلتحاق بالزوجةاحمد البوحسيني 17513Kمزدوجسيدي بوموسى

116/09/98إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانتم.م بويحي 177 أقدمية 16 سنةاحمد الجراري 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م 18نونبرإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور

ملول
105/09/03 141 أقدمية 16 سنةاحمد ايت وكريم 05057W الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

230/01/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 15 مزدوجايمولس17653Mاحمد بوفوس

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م تيزكي

باها
202/09/20 7 مزدوجتزي نتكوشت05321Hاحمد عواك

116/09/93إقليم: تارودانتم . رودانةإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 203 أقدمية 16 سنةاحمد فراخ 17269V)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/98إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانتم.م النعيمة 177 أقدمية 16 سنةاحمد مرشد 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تارودانتم.م تاويالت

باها
106/09/17 28 مزدوجأيت ميلك05244Zادريس القاضي

402/09/20إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 مزدوجالفيض17905Lادريسي عبد الجليل

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: تارودانتم.م الملث

باها
130/01/17 32 مزدوجسيدي بو السحاب05186Lادهمو لحسن

816/09/99إقليم: تارودانتم.الصفاءإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 105 إلتحاق بالزوجازباير حفصة 18583Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

باها
601/01/17 42 مزدوجأيت عميرة25030Fازروال نعيمة

عمالة: إنزكان ايت م ابو هريرةإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم

ملول
306/09/01 87 إلتحاق بالزوجةازناكي حسن 05042E)مزدوجانزكان )البلدية

502/09/16إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م تدناس 35 مزدوجبيكودين17480Zازوض نادية

202/09/20إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م الرشاد 7 مزدوجاملو17379Pاسامة الماطا

م.م سيدي أحمد الرامي- إقليم: تارودانتم.م وادي المخازن

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
406/09/17 29 إلتحاق بالزوجاسماء    ايت  بلمام 04853Zمزدوجأورير
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م سيدي أحمد الرامي- إقليم: تارودانتم.م الملث

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
102/09/15 36 إلتحاق بالزوجاسماء ايت الشاعر 04853Zمزدوجأورير

504/09/18إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 22 إلتحاق بالزوجاسماء بوالعيش 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م الكندي

باها
906/09/17 38 مزدوجانشادن05124Uاسماء شوقي

506/09/17إقليم: تارودانتم.م المعريإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 28 إلتحاق بالزوجاسماء كونيش 17592Wمزدوجالكدية البيضاء

م.م بكار حسين بن إقليم: تارودانتم.م تكضيشت

حيسون مركزية انامر 

1002/09/20إقليم: تيزنيت 17 مزدوجأيت وافقا16895Nاسماء مساوي

904/09/19إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 11 إلتحاق بالزوجةاسماعيل فتاح 17561Mمزدوجأهل الرمل

102/09/20إقليم: تارودانتم.م تنياكورتينإقليم: تارودانتم.م البوصيري 7 مزدوجازرار18007Xاسماعيل وكمان

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها
402/09/20 17 مزدوجتاركة نتوشكا05345Jاسية دبز

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 مزدوجتيسراس17917Zاشنيض عبد ا

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تارودانتم.م تازولت

مركزية اداوسملل

706/09/17إقليم: تيزنيت 28 مزدوجتيزغران16952Aاطلع عبداللطيف

124/12/98إقليم: تارودانتم.م عمر الخيامإقليم: تارودانتم.م اليرموك 153 أقدمية 16 سنةالبيض عبد الكريم 17699Mمزدوجسيدي دحمان

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوسإقليم: تارودانتم.م الزهور

وتنان
206/09/17 28 إلتحاق بالزوجالبرشاني  خديجة 27580Cمزدوجأورير

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م إمغيض

باها
306/09/17 28 مزدوجأيت عميرة05164Mالبشراوي بوجمعة

201/01/12إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تارودانتم.م تاويالت 83 مزدوجفركلة العليا09707Aالبيضاوي سعيد

102/09/20إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 سيدي عبد ا أو 17808Fالجديد عبد الهادي

سعيد
مزدوج

704/09/19إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 سيدي أحمد أو عبد 17736Cالجنوي فيصل

ا
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها
202/09/20 17 مزدوجأو كنز05350Pالحاج خديجة
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الصلية
جماعة التعيين

101/01/12إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 44 إلتحاق بالزوجةالحبيب السالمي 17701Pمزدوجسيدي دحمان

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م تلمكانت

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
904/09/18 31 مزدوجاضمين04928Fالحبيب المودن

116/09/88إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 241 أقدمية 16 سنةالحبيب هميش 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

406/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م توبقال 28 إلتحاق بالزوجةالحتاشي محند 17755Yمزدوجأولد عيسى

مجموعة مدارس مسعود إقليم: تارودانتم.م النبعاث

المركزية

302/09/15عمالة: مراكش 33 إلتحاق بالزوجالحرتي مينة 22135Jمزدوجحربيل

102/09/20إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 9 إلتحاق بالزوجةالحسن احموش 18102Aمزدوجاساكي

104/09/02إقليم: تارودانتم.م المعريإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 136 إلتحاق بالزوجةالحسن الفرياطي 17592Wمزدوجالكدية البيضاء

706/09/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 29 مزدوجسيدي واعزيز17865Tالحسن الوعزيزي

802/09/20إقليم: تارودانتم.م سيرواإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 مزدوجاسايس18075Wالحسن بوسعيد

130/01/17إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م المامون 23 نعمإلتحاق بالزوجةالحسن بوكرو 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن

م.م تكاديرت إقليم: تارودانتم.م المعري

ندوبل-تكاديـرت ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
704/09/12 22 إلتحاق بالزوجةالحسن جعفري 04883Gمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي

باها
106/09/17 38 مزدوجامي مقورن05202Dالحسين آيت مليد

104/09/12إقليم: طاطااكادير الهناءإقليم: تارودانتم.م زكموزن 56 إلتحاق بالزوجةالحسين اشكر 15956T)مزدوجطاطا )البلدية

م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م تسدرمت

الحارثي

502/09/16إقليم: تارودانت 39 مزدوجتزمورت17718Hالحسين افقير

404/09/18إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 15 مزدوجتتاوت17385Wالحسين الباز

906/09/17إقليم: تارودانتم.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 28 مزدوجتوغمرت17776Wالحسين العسري

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 11 مزدوجتافنكولت17854Fالحسين الفقير
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/20إقليم: تارودانتم.م معاد بن جبلإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 مزدوجتومليلين17347Eالحسين ايت اسبيرو

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م إبن حزم

أرازان

106/09/17إقليم: تارودانت 19 إلتحاق بالزوجةالحسين عاطف 17766Kمزدوجارزان

م.م المام إقليم: تارودانتم.م اباكيزن

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
802/09/20 17 مزدوجتقي04947Bالحنافي خولة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 28 مزدوجارزان17769Nالخروف حسناء

206/09/17إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م أدوز 29 إلتحاق بالزوجالداحي مريم 17521Uمزدوجاسن

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م تصدرت

وتنان
116/09/99 167 أقدمية 16 سنةالداودي عبد العزيز 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

602/09/20إقليم: تارودانتم.م الكنديإقليم: تارودانتم.م سيروا 7 مزدوجالفيض17913Vالراجي جهاد

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م الزهور 21 مزدوجايمولس17649Hالرافعي الهام

204/09/02إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 145 أقدمية 16 سنةالرامي مونة 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م بحيرة افنيإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 7 مزدوجتوبقال17942Bالزاين إبراهيم

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

وتنان
806/09/17 29 إلتحاق بالزوجالزهراء بازي 04867Pمزدوجامسكروض

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس 11 مزدوجاملو17379Pالزهرة أعراب

116/09/92إقليم: تارودانتم.أولد يحيىإقليم: تارودانتم.م عمر الخيام 76 نعمإلتحاق بالزوجةالسامي الطيب 20775F)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

406/09/17إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 28 مزدوجبيكودين17471Pالسعدية اطراش

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: تارودانتم.م تايسة

باها
402/09/20 9 إلتحاق بالزوجالسعدية امكور 05156Dمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: تارودانتم.م إحلوشن

باها
202/09/20 8 إلتحاق بالزوجالسعدية ايت الوالي 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: تارودانت

باها
401/03/11 67 مزدوجواد الصفا05139Kالسعدية دادا
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عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م المتنبي

وتنان
302/09/20 17 مزدوجايموزار04925Cالسعدية سيناور

704/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م أسكاون 21 مزدوجبونرار17723Nالسعيد الصبان

606/09/17إقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م تين اكناون 23 إلتحاق بالزوجةالسعيد بوحلي 17602Gمزدوجالخنانيف

405/09/03إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم. رابعة العدوية 96 نعمالشرع رشيدة 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م الينبوع

باها
304/09/19 24 مزدوجأيت مزال05259Rالشريف نعيمة

202/09/20إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 مزدوجاصادص17574Bالشكر ياسين

106/09/01عمالة: الميةالقدسإقليم: تارودانتم.م المنابهة 151 أقدمية 16 سنةالصابري عادل 01892F)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانإقليم: تارودانتم.العهد الجديد

وتنان
916/09/91 142 أقدمية 16 سنةالضامني نعيمة 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/95إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 139 أقدمية 16 سنةالطيب بيهردي 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

الحارثي

803/09/13إقليم: تارودانت 50 مزدوجتزمورت17718Hالطيب ورحيم

206/09/17إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م توبقال 28 مزدوجأيت مخلوف17658Tالعاص عبد الهادي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 مزدوجبيكودين17471Pالعبادين عبد الحكيم

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م تكنزة

وتنان
602/09/20 7 مزدوجايموزار04925Cالعربي ازروال

704/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 28 سيدي أحمد أو عبد 17734Aالعربي ايت التومي

ا
مزدوج

906/09/17إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: تارودانتم.م الوفاء 32 مزدوجتدسي نيسدلن17582Kالعربي لعرج

216/09/97إقليم: تارودانتم.العلويينإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 179 أقدمية 16 سنةالفو أحمد 17279F)مزدوجالكردان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المصامـــدةإقليم: تارودانتم.م الركادة

وتنان
116/09/93 169 أقدمية 16 سنةالقبا المصطفى 04848U)مزدوجاكادير )البلدية
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602/09/15إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 37 إلتحاق بالزوجالكازة نعيمة 17714Dمزدوجافريجة

102/09/14إقليم: تارودانتم.م إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م علل بن عبد ا 41 إلتحاق بالزوجالكبا منى 17755Yمزدوجأولد عيسى

604/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م إرزي 15 مزدوجلمنيزلة17692Eالكحال اسماعيل

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: تارودانتم.م إحلوشن

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها
204/09/19 14 إلتحاق بالزوجالكردودي امينة 26135Gمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م علل بن عبد ا

باها
404/09/12 48 مزدوجأيت عميرة27092Xالمحجوب الجرموني

106/09/17إقليم: تارودانتم.م أضارإقليم: تارودانتم.م تيزكي 28 مزدوجادار17449Rالمحفوض  أيت اعبل

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: تارودانتم.م إحلوشن

باها
204/09/19 15 إلتحاق بالزوجالمرون وهيبة 05161Jمزدوجسيدي بيبي

906/09/17إقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م ابن العربي 29 إلتحاق بالزوجالمسيوي رجاء 17602Gمزدوجالخنانيف

506/09/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 38 مزدوجالدير17550Aالمصطفى الزروالي

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتإقليم: تارودانتم.م ام القرى

وتنان
516/09/98 98 إلتحاق بالزوجةالملوع علي 26357Y)مزدوجاكادير )البلدية

216/09/97عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الركإقليم: تارودانتم.الصفاء 124 إلتحاق بالزوجالمناني فاطمة 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/94إقليم: تارودانتم . باب الخميسإقليم: تارودانتم .ابن السعيدي 42 نعمالمناني مولي عبد الرحمان 20774E)مزدوجتارودانت )البلدية

101/01/12إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 43 مزدوجسيدي اسماعيل08108Mالمناني مولي م

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م تايسة 30 إلتحاق بالزوجةالمهدي قاصد 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

102/09/20إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 مزدوجتيكزمرت16006Xالمودان عبد الرحمان

م.م البيروني مركزية إقليم: تارودانتم.م تكموت

اغير موس

930/01/17إقليم: تيزنيت 35 مزدوجأيت ايسافن16963Mالناصري سعيد

104/09/02عمالة: الميةالقدسإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد 102 مزدوجالمية )البلدية(01892Fالنواري مريم
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301/01/17إقليم: تارودانتم.م اولد همادإقليم: تارودانتم.م امالو 35 إلتحاق بالزوجالهام المنوشر 17525Y سيدي أحمد أو

عمرو
مزدوج

م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م أفنسو

الحارثي

702/02/17إقليم: تارودانت 42 مزدوجتزمورت17718Hالهام الهاشمي

207/09/04عمالة: الميةالمصلىإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد 98 مزدوجالمية )البلدية(01888Bالهام بونوني

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةإقليم: تارودانتم.م عبد المومن

وتنان
406/09/01 155 أقدمية 16 سنةالهايج توفيق 04816J)مزدوجاكادير )البلدية

102/09/20إقليم: تارودانتم.م تكموتإقليم: تارودانتم.م البوصيري 7 مزدوجسيدي امزال17325Fالهداج ام

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م البحتري

ملول
202/09/20 9 إلتحاق بالزوجالهللية فوالي 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس

باها
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجالهند وردية 05220Yمزدوجبلفاع

116/09/96إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 177 أقدمية 16 سنةالوردي عبد الرحمان 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

104/09/02إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم . باب الخميس 94 نعمامال الطيبي 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م عبد المومن

باها
104/09/18 31 مزدوجامي مقورن05197Yامباركة العسلي

406/09/17إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 29 إلتحاق بالزوجامزال فتيحة 17751Uمزدوجأولد عيسى

306/09/17إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م انمر 38 مزدوجلمهارة17799Wامزيلن الزهرة

204/09/19إقليم: تارودانتم.م أدوزإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 14 مزدوجاوناين17840Rامنة أيت الطالب

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 24 مزدوجتافنكولت17850Bامهني ياسين

404/09/19إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م تايسة 14 إلتحاق بالزوجامينة ايت السي 17761Eمزدوجاكلي

904/09/18إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 21 مزدوجتتاوت17385Wاناس ارعم

704/09/18إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م إكيسل 18 سيدي أحمد أو عبد 17736Cانس تريبة

ا
مزدوج
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604/09/18إقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع 22 إلتحاق بالزوجاهشو فتيحة 17602Gمزدوجالخنانيف

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربيةإقليم: تارودانتم.م تسافين 38 مزدوجتملوكت17634Sاهنية اسكيري

402/09/20إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م الينبوع 7 مزدوجايكيدي17963Zاوشن سعاد

302/09/20إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م الترمدي 7 مزدوجاملو17377Mاوطلب ابراهيم

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

404/09/19إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانت 15 إلتحاق بالزوجاوفقير وداد 17320A أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير

باها
430/01/17 45 مزدوجانشادن05237Sايت اكرض احمد

406/09/17إقليم: تارودانتم.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م تجكالت 29 إلتحاق بالزوجايت العباس حفيظة 17518Rمزدوجاسن

1001/01/02إقليم: تارودانتم.م النجاحإقليم: تارودانتم. اللوز 108 مزدوجإيكودار منابهة17778Yايت العوينة حسن

303/09/13إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 41 إلتحاق بالزوجايت النمر سعاد 17714Dمزدوجافريجة

404/09/19إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 14 مزدوجزكموزن18089Lايت برايم سهام

206/09/17إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 28 إلتحاق بالزوجةايت بن ابيه سفيان 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

204/09/18إقليم: تارودانتم.م يناير11إقليم: تارودانتم.م إمغيض 18 مزدوجبيكودين17476Vايت بن الشيخ ياسين

م.م الشهيد إدريس 

الحارثي

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانت

باها
304/09/12 58 مزدوجأيت عميرة24503Hايت تكديرت عبد العزيز

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور

وتنان
206/09/01 163 أقدمية 16 سنةايت حماد نور الهدى 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

806/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 38 مزدوجلمهارة17804Bايت سي ابويه وليد

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م بطلجان 29 مزدوجتوفلعازت17333Pايت صالح ام

304/09/19إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 مزدوجاصادص17574Bايت لحسن الحاج سعيد
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عمالة: إنزكان ايت م البساتينإقليم: تارودانتم.م الفردوس

ملول
116/09/99 171 أقدمية 16 سنةايراهيم بالفقيه 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م علل توعمال  ف. إقليم: تارودانتم.م كطيوة

تين عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
106/09/17 38 مزدوجأيت عميرة05181Fايمان الحميد

306/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 28 مزدوجاساكي18102Aايمان الفريدي

306/09/17إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 28 إلتحاق بالزوجايمان ايت الفقيه 17521Uمزدوجاسن

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م الكندي 38 مزدوجلمهارة17804Bايمان فندي

104/09/19إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م تمرووت 16 إلتحاق بالزوجايمان نعمان 17320A أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها
806/09/17 38 مزدوجانشادن05242Xايوب  لشكر

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبيرإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 29 مزدوجتافراوتن17666Bايوب الكحيل

302/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 مزدوجالفيض17902Hايوب عشراوي

م/م الليمون مركزية إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
202/09/16 33 إلتحاق بالزوجبحراوي زينب 05083Zمزدوجتمسية

م.م سد عبد إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
202/09/20 17 مزدوجتقي04957Mبخبرين مريم

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

باها
1013/01/05 65 مزدوجواد الصفا05139Kبدر جدة

516/09/95إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيل 145 إلتحاق بالزوجةبراهيم الحميدي 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

إقليم: شتوكة آيت م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

باها
1102/09/20 17 مزدوجهللة05273Fبشرى الرجراجي

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م أضار

باها
204/09/19 24 مزدوجأيت ميلك05255Lبشرى بوقدور

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

وديرن

302/09/20إقليم: تيزنيت 17 مزدوجاربعاء أيت أحمد16940Mبشرى جبار

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

م/م الليمون مركزية إقليم: تارودانت

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
403/09/13 44 إلتحاق بالزوجبصندوق عائشة 05083Zمزدوجتمسية
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عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق

ملول
307/09/04 93 مزدوجالقليعة )البلدية(05071Lبكرمن نجيب

404/09/02عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد 98 مزدوجالمية )البلدية(01883Wبلعابد سعيد

م.م لل مريم مركزية إقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

الزاويت

802/09/20إقليم: تيزنيت 9 إلتحاق بالزوجةبلعيد بويحيا 16980F سيدي أحمد أو

موسى
مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضإقليم: تارودانتم.م أفنسو

وتنان
406/09/17 31 إلتحاق بالزوجبلقاضي كبيرة 04994Cمزدوجتامري

م.م ادريس الثاني إقليم: تارودانتم.م الرشاد

مركزية تاسريرت

1102/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجتاسريرت16863Dبن جاير الحسين

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 مزدوجتافراوتن17669Eبنعدروش عبد الرزاق

206/09/17إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م الزلقة 29 مزدوجلمنيزلة17687Zبنعويس مبارك

216/09/93إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم.م عمر الخيام 189 أقدمية 16 سنةبنكمون عمر 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

باها
402/09/15 46 مزدوجأيت عميرة05171Vبنموسي سومية

804/09/19إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: تارودانتم.م تايسة 15 إلتحاق بالزوجبهيجة الزرقي 17567Uمزدوجأهل الرمل

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليد

ملول
201/01/10 57 إلتحاق بالزوجبهيم زهرة 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م توبقال

عمر ابن عبد العزيز

1006/09/17إقليم: تارودانت 19 مزدوجنيحيت17425Pبوالعزايم م

802/09/20إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م تايسة 17 مزدوجتافراوتن17675Lبوبكر المنصوري

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

باها
806/09/17 38 مزدوجأيت مزال05258Pبوتحمارت عبد الواحد

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م أزكروز

باها
1004/09/19 24 مزدوجأيت عميرة05178Cبوتشاوى حبيبة

602/09/10إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.العلويين 58 إلتحاق بالزوجبوتمرين سميرة 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

102/09/20إقليم: تارودانتم.م ابي عنان المرينيإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 7 مزدوجتوبقال17946Fبوجمعة ازرياح
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مدرسة الموحدين إقليم: تارودانتم.م بيكودين

البتدائية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
203/09/13 60 إلتحاق بالزوجبوجمعى نعيمة 27274Vمزدوجالدراركة

1016/09/99إقليم: تارودانتم.أولد يحيىإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 165 أقدمية 16 سنةبوحياة للمينة 20775F)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م تكموت

وتنان
304/09/19 24 مزدوجتامري05003Mبوخريس خديجة

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م الوئام

باها
630/01/17 45 مزدوجانشادن05240Vبوستى فاطمتو

506/09/17إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م تمرووت 23 إلتحاق بالزوجبوغال فاطمة 17751Uمزدوجأولد عيسى

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيل

ملول
502/09/10 73 إلتحاق بالزوجبوفوس الهام 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

باها
502/09/16 35 مزدوجأيت عميرة05179Dبوقسيم زينة

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

باها
402/09/15 40 مزدوجأيت عميرة25589Nبوكجدي مريم

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م تجكالت

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
706/09/17 28 مزدوجتامري04993Bبولضراف ليلى

604/09/19إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 مزدوجتسوسفي18067Mتفسوت نادية

م.م علل توعمال  ف. إقليم: تارودانتم.م توبقال

تين عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
806/09/17 38 مزدوجأيت عميرة05181Fتوفيق العمراني

706/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م المتنبي 28 مزدوجايمولس17649Hثورية أوعلي

م.م ادريس الثاني إقليم: تارودانتم.م تيزكي

مركزية تاسريرت

502/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجتاسريرت16863Dجاطيم م

304/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م أسكاون 21 إلتحاق بالزوجةجامع بوطالب 17537Lمزدوجلكفيفات

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م الترمدي 7 مزدوجاركانة17467Kجبار المهدي

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

عمالة: أكادير  إدا م. الفتــحإقليم: تارودانت

وتنان
316/09/99 175 أقدمية 16 سنةجليلة الكزولي 04820N)مزدوجاكادير )البلدية

302/09/20إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 مزدوجتيسراس17922Eجمال أيت ءالي
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104/09/18إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 21 مزدوجسيدي احساين18046Pجمال ايت حدو

330/01/17إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 32 إلتحاق بالزوجةجمال قزوب 17521Uمزدوجاسن

702/09/20إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 مزدوجتافنكولت17854Fجمال كروم

106/09/17إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م انفكن 30 إلتحاق بالزوججميلة الضعيف 17544U سيدي موسى

الحمري
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها
304/09/19 24 مزدوجأيت وادريم05284Tجميلة العسري

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

ملول
130/01/17 33 إلتحاق بالزوججوهري الزهرة 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

304/09/18إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 22 إلتحاق بالزوججويلة بنعمر 17598Cمزدوجالخنانيف

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 مزدوجتافراوتن17669Eجيهان الزكموني

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

باها
203/09/13 44 مزدوجأيت عميرة05171Vحامد اموريك

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
104/09/19 11 مزدوجتزي نتكوشت05321Hحبيب هبية

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس 11 مزدوجاملو17379Pحبيبة بوقفة

802/09/20إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 7 مزدوجاركانة17467Kحبيبة كج

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

أرازان

204/09/19إقليم: تارودانت 16 إلتحاق بالزوجحبيبة كراني 17766Kمزدوجارزان

1002/09/20إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م الدوساون 17 مزدوجتيزغران16958Gحديجة الزوفي

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م النوار

ملول
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجحراش إيمان 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

116/09/95إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانتم.م المامون 183 أقدمية 16 سنةحسن  الحوسمي 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م وامومن

باها
906/09/17 38 مزدوجأيت عميرة21203Wحسن إجوان
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عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

وتنان
216/09/99 163 أقدمية 16 سنةحسن أهرو 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 مزدوجتافراوتن17675Lحسن أيت شرع

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م اولد هماد

باها
602/09/14 50 مزدوجأيت عميرة27092Xحسن اد حموش

806/09/01إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م بويحي 133 أقدمية 16 سنةحسن اشرف 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

317/09/90إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيإقليم: تارودانتم.م التعاونيات 183 أقدمية 16 سنةحسن الحصيك 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية

106/09/01إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 151 أقدمية 16 سنةحسن الركيطي 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

906/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 28 مزدوجتتاوت17385Wحسن اوزال

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م السعديين 15 مزدوجاملو17379Pحسن بورعام

806/09/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 38 مزدوجالدير17550Aحسن عريف

602/09/20إقليم: تارودانتم.م تلمكانتإقليم: تارودانتم.م الرشاد 7 مزدوجتالمكانت17485Eحسن وعزيز

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامريإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي

وتنان
602/09/20 7 إلتحاق بالزوجحسناء  الطرياق 26138Kمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م الينبوع

باها
404/09/19 24 سيدي عبد ا 05308Uحسناء ابو طالب

البوشواري
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

باها
702/09/20 17 مزدوجأيت مزال05259Rحسناء الباز

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
502/09/20 17 مزدوجاقصري04897Xحسناء الشمعاوي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م تميشا

باها
702/09/20 17 مزدوجأيت مزال05259Rحسناء العسلي

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

باها
206/09/17 38 مزدوجأيت عميرة05167Rحسناء العنوني

104/09/19إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 16 إلتحاق بالزوجحسناء الوالي 17320A أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج
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504/09/19إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 مزدوجتوغمرت18212Vحسناء ايت البرج

202/09/20إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 مزدوجتوغمرت18212Vحسناء زاهري

704/09/19إقليم: تارودانتم.م تدارتإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 مزدوجتيكوكة17876Eحسناء زموم

المدرسة الجماعاتية 

الطلس الصغير

1002/09/20إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانت 17 مزدوجتيزغران16958Gحسناء طائر

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
702/09/20 7 إلتحاق بالزوجحسناء هداري 24503Hمزدوجأيت عميرة

404/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م تاويالت 14 مزدوجتافنكولت17854Fحسناء وهبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م تهل

باها
204/09/19 24 مزدوجأيت عميرة05167Rحفصة اصنيك

604/09/18إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م القاديسية 21 إلتحاق بالزوجحفصة امللن 17751Uمزدوجأولد عيسى

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: تارودانتم.م فلغوس

وتنان
302/09/20 17 مزدوجاقصري19738Dحفيظة أحتاش

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الواد الواعرإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 29 إلتحاق بالزوجحفيظة ايت حدوش 17631Nمزدوجاحمر  لكللشة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الموحدينإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 28 إلتحاق بالزوجحفيظة ايت منصور 17888Tمزدوجادا وكماض

603/09/13إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م م العالم 45 إلتحاق بالزوجحفيظة شبار 17701Pمزدوجسيدي دحمان

304/09/18إقليم: تارودانتم.م يناير11إقليم: تارودانتم.م تازولت 21 مزدوجبيكودين17476Vحكيم منصوري

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تارودانتم.م الوئام

باها
306/09/17 38 مزدوجبلفاع05220Yحليمة ادالعسري

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبيرإقليم: تارودانتم.م تفنوت 28 مزدوجتافراوتن17666Bحليمة الطرشي

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م تونيرت

ملول
202/09/20 8 إلتحاق بالزوجحليمة بودرقة 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

702/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 7 مزدوجالفيض17902Hحليمة كريدة
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

ملحقة م خربة سيدي إقليم: تارودانتم.م ايت موسى

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
904/09/12 52 مزدوجأيت عميرة26650Sحليمة نيتطويل

عمالة: أكادير  إدا م. علل بن عبد اإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي

وتنان
402/09/10 64 إلتحاق بالزوجحمامي هناء 21812H)مزدوجاكادير )البلدية

604/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م إرزي 15 مزدوجلمنيزلة17692Eحمزة العسري

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 14 مزدوجتافراوتن17669Eحمزة مروش

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 مزدوجتافراوتن17675Lحميد أيت بوجميعي

216/09/99إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م النعيمة 171 أقدمية 16 سنةحميد افا 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م.م طارق بن إقليم: تارودانتم.م تكضيشت

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
402/09/20 7 مزدوجايموزار04920Xحميد ضيفي

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة

باها
602/09/15 53 مزدوجواد الصفا05131Bحنان  الموهب

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

باها
802/09/20 10 إلتحاق بالزوجحنان أقديم 05222Aمزدوجبلفاع

902/09/20إقليم: تارودانتم.م زكموزنإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 7 مزدوجزكموزن18087Jحنان أيت مري

504/09/19إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 مزدوجسيدي احساين18055Zحنان ادكروم

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

باها
402/09/20 17 مزدوجهللة05272Eحنان ادواي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م كطيوة 29 إلتحاق بالزوجحنان افرك 17598Cمزدوجالخنانيف

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

باها
306/09/17 38 مزدوجأيت عميرة25589Nحنان الزهراوي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م سيروا 14 مزدوجايمولس17643Bحنان ايت حمو

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

باها
106/09/17 28 مزدوجتسكدلت05304Pحنان ايت عيسى

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م بركن

ملول
401/09/20 9 إلتحاق بالزوجحنان بورعايت 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م ادريس الول

باها
206/09/17 38 مزدوجامي مقورن05193Uحنان بونعاج

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر

باها
404/09/19 14 إلتحاق بالزوجحنان كربيد 05167Rمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها
702/09/20 17 مزدوجتاركة نتوشكا05340Dحنان لعلوي

إقليم: شتوكة آيت م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت

باها
702/09/20 17 مزدوجهللة05273Fحنان مرزيك

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م الزعفران 28 مزدوجايمولس17646Eحنان موهما

906/09/17إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م تدارت 28 مزدوجالفيض17896Bحنان نعمان

102/09/20إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 مزدوجتيزكزاوين18041Jحياة بوسالم

902/09/20إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 7 سيدي عبد ا أو 17808Fخالد أيت بوكريم

سعيد
مزدوج

202/09/20إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 مزدوجتيسراس17922Eخالد أيت علي

602/09/20إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 مزدوجتافنكولت17854Fخالد الجبري

304/09/18إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 31 مزدوجتدسي نيسدلن17582Kخالد الدكجا

404/09/19إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م بركن 14 مزدوجايمولس17643Bخالد الزغداني

404/09/19إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م تناراشت 14 سيدي عبد ا أو 17809Gخالد ايت اوفقير

سعيد
مزدوج

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 19 إلتحاق بالزوجةخالد ايت موسى 17761Eمزدوجاكلي

904/09/19إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م تيزكي 14 سيدي عبد ا أو 17809Gخالد خرباش

سعيد
مزدوج

706/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 28 مزدوجبونرار17730Wخالد لكناوي

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م الجهاد 29 إلتحاق بالزوجخدوج اكريمتن 17518Rمزدوجاسن
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/98إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 153 أقدمية 16 سنةخديجة   اخراز 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: تارودانتم.م وادي سوس

ملول
402/09/16 32 إلتحاق بالزوجخديجة أمهطار 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. شاعر  الحمراءإقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدان

وتنان
1016/09/97 163 أقدمية 16 سنةخديجة ازطيط 04817K)مزدوجاكادير )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م كطيوة 31 إلتحاق بالزوجخديجة الخروف 17536Kمزدوجلكفيفات

م.م عين أفرى-عين إقليم: تارودانتم.م توبقال

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
504/09/19 21 مزدوجامسوان04977Jخديجة الخيدر

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

باها
204/09/19 24 مزدوجأيت عميرة25031Gخديجة السائب

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1002/09/20 7 إلتحاق بالزوجخديجة العزوزي 04993Bمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت

باها
702/09/20 17 مزدوجأيت مزال05259Rخديجة القرشالي

301/01/17إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 37 إلتحاق بالزوجخديجة الكودريم 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

عمالة: أكادير  إدا م علي ازيكوإقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسي

وتنان
605/09/11 62 إلتحاق بالزوجخديجة اوبلخير 24201E)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

عمر ابن عبد العزيز

130/01/17إقليم: تارودانتم.م إبن الهيثمإقليم: تارودانت 28 إلتحاق بالزوجخديجة تغوين 17755Yمزدوجأولد عيسى

ملحقة م خربة سيدي إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
1002/09/14 61 مزدوجأيت عميرة26650Sخديجة زكي

804/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 21 مزدوجلمنيزلة17692Eخديجة سالمي

202/09/20إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 مزدوجتوغمرت18212Vخديجة لمدن

104/09/18إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م اليرموك 18 إلتحاق بالزوجخديجة نجاح 17544U سيدي موسى

الحمري
مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م انفكن

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
604/09/19 24 مزدوجتامري27273Uخذيجة الدماني

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانت

ملول
306/09/17 25 إلتحاق بالزوجخمري سكينة 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

باها
506/09/17 28 مزدوجأيت عميرة24503Hخولة المشماشي

102/09/20إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 7 مزدوجتوغمرت18225Jخولة الملحي

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
802/09/20 17 مزدوجاقصري04897Xخولة عبيد

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م البحتريإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 29 مزدوجتوبقال17939Yداوود موصداق

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م تامسولت

باها
530/01/17 42 مزدوجأيت عميرة24503Hدربال سومية

606/09/17إقليم: تارودانتم.م يناير11إقليم: تارودانتم.م إفيد 19 مزدوجبيكودين17476Vدلم عبدالهادي

506/09/17إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 38 مزدوجلمهارة17799Wدويب نعيمة

304/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن زيدونإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 مزدوجتافراوتن17672Hذهب  بعزيز

م.م الوحدة مركزية إقليم: تارودانتم.م تازولت

دوتيزي

506/09/17إقليم: تيزنيت 28 مزدوجتيزغران16955Dراضي عبدا

706/09/17إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 28 إلتحاق بالزوجربيعة ايت عدي 17751Uمزدوجأولد عيسى

116/09/97إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانت30 م.م يوليوز 165 أقدمية 16 سنةربيعة خيري 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 21 سيدي أحمد أو عبد 17734Aرجاء العروسي

ا
مزدوج

804/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 مزدوجتافنكولت17854Fرجاء شيخ

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: تارودانتم.م تمرووت

باها
828/02/17 32 مزدوجبلفاع05222Aرجاء قبوا

104/09/18إقليم: تارودانتم.م محند وسعدانإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 18 إلتحاق بالزوجرجاء لقرع 18059Dمزدوجتسوسفي

506/09/17إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م أدوز 29 إلتحاق بالزوجرحمة ناصيري 17751Uمزدوجأولد عيسى

304/09/18إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م الرشاد 21 مزدوجاصادص17574Bرشيد  كروان
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ترتيب
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بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

604/09/18إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م الرشاد 31 مزدوجبونرار17727Tرشيد أبيضار

216/09/99إقليم: تارودانتم. رابعة العدويةإقليم: تارودانتم. بدر 90 نعمأقدمية 12 سنةرشيد أوغريس 17275B)مزدوجأولد تايمة )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 28 مزدوجالفيض17897Cرشيد اكضيض

إقليم: شتوكة آيت م.م  فيفريإقليم: تارودانتم.م الجهاد

باها
406/09/17 22 مزدوجتسكدلت05305Rرشيد بحبوس

704/09/02إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.م النجاح 107 إلتحاق بالزوجةرشيد بولكيد 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

402/09/20إقليم: تارودانتم.م تايسةإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 مزدوجايكيدي17974Lرشيد جللي

م.م  م بن براهيم إقليم: تارودانتم.م تاويالت

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت 

باها
402/09/20 7 مزدوجهللة05271Dرشيد عليويش

106/09/17إقليم: تارودانتم.م محند وسعدانإقليم: تارودانتم.م إمغيض 32 مزدوجتسوسفي18059Dرشيد مجدي

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتم.م إميضر

باها
506/09/17 38 مزدوجبلفاع05233Mرشيد نقيري

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتم.م كطيوة

ملول
506/09/17 29 إلتحاق بالزوجرشيدة ابوزنديل 20153Eمزدوجتمسية

104/09/19إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 مزدوجتتاوت17391Cرشيدة لحميدي

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م تونيرت

باها
206/09/17 38 مزدوجامي مقورن05193Uرضوان امبويري

404/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م إكيسل 18 مزدوجتوفلعازت17333Pرضوان دحمان

المدرسة الجماعاتية 

الطلس الصغير

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: تارودانت

باها
706/09/17 28 مزدوجأيت عميرة05164Mرضى ا الشاوي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 14 مزدوجسيدي احساين18051Vرفيع فرضى

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
905/09/07 89 مزدوجأيت عميرة27092Xرفيق بعاطي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 19 إلتحاق بالزوجرقية أيت صالح 17537Lمزدوجلكفيفات
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

316/09/98إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانت30 م.م يوليوز 163 أقدمية 16 سنةرقية ازراير 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجرقية المقدم 27273Uمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م سيروا

باها
902/09/20 17 مزدوجأو كنز05350Pزائد نعيمة

عمالة: أكادير  إدا م.م السعديين-أمـالـوإقليم: تارودانتم.م تجكالت

وتنان
530/01/17 35 إلتحاق بالزوجزابور إيمان 04891Rمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

باها
206/09/17 38 مزدوجأيت عميرة05164Mزاكية الفتحاوي

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

عمالة: أكادير  إدا م. عبدالعزيز الماسيإقليم: تارودانت

وتنان
206/09/01 155 أقدمية 16 سنةزبيدة التوزي 25897Y)مزدوجاكادير )البلدية

604/09/19إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م تيزكي 14 مزدوجبيكودين17471Pزعبول  بلعيد

504/09/18إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م إميضر 18 مزدوجتتاوت17385Wزكرياء العسري

704/09/18إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م أسكاون 21 مزدوجايمولس17649Hزكرياء بوردايم

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

باها
504/09/19 24 مزدوجتسكدلت05294Dزكية بهلول

504/09/18إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م القاديسية 25 مزدوجارزان17771Rزمهرير بوبكر

م.م م خير الدين  ف. إقليم: تارودانتم.م الرزاكنة

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
806/09/01 129 أقدمية 12 سنةزهرة العابد 05130Aمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن

ملول
506/09/17 30 إلتحاق بالزوجزهرة تشهيبة 05088Eمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م ادغيغ

باها
504/09/19 24 مزدوجأيت عميرة25031Gزهيرة لكحال

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م الوئام

باها
230/01/17 45 مزدوجأيت عميرة27092Xزواد رشيدة

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

باها
501/01/17 42 مزدوجأيت عميرة05171Vزينب  لمع

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 7 مزدوجالفيض17902Hزينب اسويهل
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 28 إلتحاق بالزوجزينب نفيحي 17536Kمزدوجلكفيفات

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: تارودانتم.م أزكروز

باها
504/09/19 14 إلتحاق بالزوجسارة بويهات 05149Wمزدوجسيدي بيبي

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

تكوكة

404/09/19إقليم: تارودانت 14 إلتحاق بالزوجسارة خويا 17871Zمزدوجتيكوكة

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

وتنان
402/09/20 8 إلتحاق بالزوجسارة محلى 04860Gمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م البوصيري

باها
404/09/19 24 سيدي عبد ا 05315Bسارة وبلل

البوشواري
مزدوج

116/09/97إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م الطالعة 179 أقدمية 16 سنةساسي م 27248S أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج

104/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 21 سيدي أحمد أو عبد 17734Aسامية بلوش

ا
مزدوج

602/09/20إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 17 مزدوجسيدي واعزيز17869Xسعاد  ايت عبد ا

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م أزكروز

تكوكة

604/09/19إقليم: تارودانت 14 مزدوجتيكوكة17871Zسعاد أبضي

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م المتنبي

باها
304/09/19 24 مزدوجأيت عميرة21203Wسعاد الكحل

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

وتنان
302/09/20 17 مزدوجامسوان04982Pسعاد الهدري

904/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م انفكن 15 سيدي عبد ا أو 17809Gسعاد بولعيش

سعيد
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي

ملول
102/09/15 31 إلتحاق بالزوجسعاد مسهلي 05088Eمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م وامومن

باها
402/09/20 7 إلتحاق بالزوجسعدية إدوعراب 25903Eمزدوجواد الصفا

804/09/19إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 14 مزدوجاساكي18105Dسعدية بنيز

202/09/20إقليم: تارودانتم.م النجاحإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 8 إلتحاق بالزوجسعدية سماد 17778Yمزدوجإيكودار منابهة

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

802/09/15إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانت 30 إلتحاق بالزوجسعدية قدور 17596Aمزدوجالكدية البيضاء
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانت

باها
630/01/17 32 مزدوجأيت عميرة05178Cسعدية وزان

102/09/20إقليم: تارودانتم.م ابي عنان المرينيإقليم: تارودانتم.م إشكاجن 7 مزدوجتوبقال17946Fسعيد إبخالن

930/01/17إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 45 مزدوجالدير17555Fسعيد أركوك

102/09/20إقليم: تارودانتم.م انمرإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 مزدوجسيدي بوعل17367Bسعيد أمغار

عمالة: أكادير  إدا م. الطاهـر الفرانـيإقليم: تارودانتم.م تدناس

وتنان
204/09/02 157 أقدمية 16 سنةسعيد الحلو 04834D)مزدوجاكادير )البلدية

404/09/02إقليم: تارودانتم. عين المديورإقليم: تارودانتم.م النهضة 110 إلتحاق بالزوجةسعيد اوباعي 17607Mمزدوجمشرع العين

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م تدارت 21 مزدوجتافنكولت17850Bسعيد ايت الطالب

304/09/19إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: تارودانتم.م الفاق 21 نعمسعيد بن الشيخ 17582Kمزدوجتدسي نيسدلن

م.م المختار السوسي إقليم: تارودانتم.م وامومن

مركزية ايت وافقا

306/09/17إقليم: تيزنيت 28 مزدوجأيت وافقا16888Fسعيد بومشماش

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

باها
103/09/13 54 مزدوجأيت وادريم05278Lسعيد وشن

عمالة: إنزكان ايت م.المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم. تالوين القصبة

ملول
602/09/15 34 إلتحاق بالزوجسعيدة بسيسو 05087Dمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م بطلجان

باها
230/01/17 32 مزدوجأيت عميرة05178Cسفيان سهيد

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: تارودانتم.م إميضر

مركزية تادارت

601/01/10إقليم: تيزنيت 99 أقدمية 12 سنةسكني فاطمة 16914Jمزدوجانزي

406/09/17إقليم: تارودانتم.م الواد الواعرإقليم: تارودانتم.م تمرووت 29 إلتحاق بالزوجسكينة القجار 17631Nمزدوجاحمر  لكللشة

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م تفنوت 14 مزدوجتافنكولت17854Fسكينة بوكريم

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

ملول
402/09/20 8 إلتحاق بالزوجسلمى جيدة 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 مزدوجايكيدي17963Zسلوى بوهالي
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/01عمالة: مكناسالليمونإقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسي 151 أقدمية 16 سنةسمية الهادي 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

902/09/20إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 إلتحاق بالزوجسمية اوالرايس 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراء

وتنان
904/09/02 87 إلتحاق بالزوجسمية تفل 26998Vمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م البساتينإقليم: تارودانتم.الصفاء

ملول
402/09/10 54 إلتحاق بالزوجسميرة إسور 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

606/09/17إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 28 مزدوجارزان17769Nسميرة الكجون

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 24 مزدوجتافنكولت17854Fسميرة ايت لكيت

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م النجاح

باها
401/01/10 77 مزدوجواد الصفا05134Eسميرة حلحول

إقليم: شتوكة آيت م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م البحتري

باها
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجسميرة ماخوخ 20555Sمزدوجأيت عميرة

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تارودانت

مركزية تلوكاس

404/09/18إقليم: تيزنيت 31 مزدوجاربعاء أيت أحمد16934Fسميرة محمودي

316/09/98إقليم: تارودانتم .أمنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م المهارة 177 أقدمية 16 سنةسميرة وكوس 17265R)مزدوجتارودانت )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 28 إلتحاق بالزوجسناء  الديوان 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

مدرسة الموحدين إقليم: تارودانتم.م ادريس الول

البتدائية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
201/01/17 35 إلتحاق بالزوجسناء أفوكال 27274Vمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م الجوهر

باها
602/09/20 7 إلتحاق بالزوجسناء بلقيس 05171Vمزدوجأيت عميرة

802/09/20إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 مزدوجتوغمرت18225Jسناء بيشو

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخإقليم: تارودانت

ملول
806/09/17 28 إلتحاق بالزوجسناء حريز 05088Eمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م الغدير

ملول
602/09/20 8 إلتحاق بالزوجسناء سطسان 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

باها
104/09/19 24 مزدوجأيت عميرة21203Wسناء شهيد
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الركادةإقليم: تارودانتم.م أكلكال 29 إلتحاق بالزوجسناء عمراوي 17717Gمزدوجافريجة

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

باها
906/09/17 38 مزدوجأيت وادريم05279Mسهام أعبيل

906/09/17إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م إكيسل 28 مزدوجايمولس17646Eسهام أنكرو

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

وتنان
802/09/20 7 إلتحاق بالزوجسوهيلة زعلي 20204Kمزدوجتامري

1015/02/17إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م الفرابي 32 مزدوجلمنيزلة17687Zشاجيع نورالدين

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

باها
106/09/17 38 مزدوجامي مقورن05193Uشادية هورش

602/09/20إقليم: تارودانتم.م انمرإقليم: تارودانتم.م تايسة 7 مزدوجسيدي بوعل17367Bشاطر علي

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: تارودانتم.م علل بن عبد ا

ملول
202/09/14 40 إلتحاق بالزوجشداد فاطمة 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: تارودانتم.م بويحي

ملول
230/01/17 33 إلتحاق بالزوجشفيقة الزاوي 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م الزهور

باها
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجشواف خديجة 21203Wمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: تارودانتم. أغشيين

وتنان
402/09/09 67 إلتحاق بالزوجةشوكري م 27583Fمزدوجالدراركة

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م تاويالت

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
502/09/20 17 مزدوجاقصري04897Xشيماء زاهر

204/09/19إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 سيدي أحمد أو عبد 17736Cصديق م

ا
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

ملول
1106/09/17 28 إلتحاق بالزوجصفاء بن اطريش 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م م العالم 19 إلتحاق بالزوجةطارق دمان 17547X سيدي موسى

الحمري
مزدوج

م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م اولد احمد

الحارثي

830/01/17إقليم: تارودانت 24 إلتحاق بالزوجةطه  سعيد 17718Hمزدوجتزمورت

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م الرشاد

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
402/09/20 17 مزدوجاقصري04897Xعائشة أيت علي
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/96إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابت 181 أقدمية 16 سنةعائشة ايت وعراب 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

م.م الحاج عبد ا 

زاكور

م.م عين أفرى-عين إقليم: تارودانت

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
104/09/19 24 مزدوجامسوان04977Jعائشة بوتشقورت

م.م الحاج عبد ا 

زاكور

م.م الحضيكي مركزية إقليم: تارودانت

افل اغير

104/09/19إقليم: تيزنيت 14 مزدوجأفل  اغير16871Mعائشة بوليد

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

باها
602/09/20 17 سيدي عبد ا 05311Xعائشة بومها

البوشواري
مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م إمغيض

باها
204/09/19 15 إلتحاق بالزوجعائشة حنانة 05157Eمزدوجسيدي بيبي

م.م الحاج عبد ا 

زاكور

304/09/19إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانت 14 مزدوجتوفلعازت17333Pعائشة لعميم

602/09/20إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 17 مزدوجتيزغران16958Gعائشة مجعاط

306/09/17إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م تامسولت 32 مزدوجأيت مخلوف17658Tعادل   الحو

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م تناراشت 38 مزدوجالفيض17900Fعبد   اللطيف     بوحلي

504/09/19إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 مزدوجايمولس17643Bعبد  الرزاق صديق

504/09/18إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م المتنبي 31 مزدوجاوزيوة17927Kعبد الله لركي

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول

باها
306/09/17 38 مزدوجانشادن05242Xعبد الله ابوزكري

302/09/20إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م الفردوس 17 مزدوجلمنيزلة17692Eعبد الله بلهاك

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 19 مزدوجتافراوتن17669Eعبد الله وافي

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

202/09/20إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانت 6 إلتحاق بالزوجةعبد الجليل بنلحسن 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركتإقليم: تارودانتم.م وامومن 38 مزدوجتسوسفي18063Hعبد الجليل عليبوش

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م تميشا 28 مزدوجسيدي واعزيز17865Tعبد الجليل لعديلت
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م الزعفران

باها
230/01/17 32 مزدوجامي مقورن05197Yعبد الحكيم الساقي

604/09/02إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 153 أقدمية 16 سنةعبد الحكيم العليوي 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

406/09/17إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م أفنسو 19 إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم حيدة 17544U سيدي موسى

الحمري
مزدوج

206/09/17إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م وامومن 28 مزدوجالفيض17896Bعبد الحميد بن هموش

204/09/18إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م النوار 21 مزدوجأيت مخلوف17662Xعبد الحميد بوجناح

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م تكموتإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 مزدوجسيدي امزال17325Fعبد الحميد جلول

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
402/09/20 7 مزدوجازيار19726Rعبد الرحمان أيت تقورت

202/09/20إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 مزدوجتيزكزاوين18041Jعبد الرحمان ادوحمان

304/09/18إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م إشكاجن 21 مزدوجأيت مخلوف17662Xعبد الرحمان الغمري

404/09/19إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 14 مزدوجاساكي18105Dعبد الرحمان المخلوفي

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م أسكاون 21 مزدوجاوزيوة17933Sعبد الرحمان حداد

616/09/98إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 177 أقدمية 16 سنةعبد الرحمان وحمو 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م الينبوع 38 مزدوجايمولس17646Eعبد الرحمن المستعين

102/09/20إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 مزدوجتافنكولت17854Fعبد الرحيم البصر

116/09/99إقليم: تارودانتم. عين المديورإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 163 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم الديب 17607Mمزدوجمشرع العين

م.م المام إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
204/09/19 14 مزدوجتقي04947Bعبد الرحيم السعدي

406/09/17إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 28 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم المير 17591Vمزدوجالكدية البيضاء
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

باها
102/09/10 85 مزدوجأيت عميرة05171Vعبد الرحيم ايت بلحاج

م.م امنة بنت وهب- إقليم: تارودانتم.م الزعفران

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
106/09/17 28 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم بيمك 04863Kمزدوجامسكروض

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م تايسة 18 مزدوجاوزيوة17933Sعبد الرحيم يحيا

904/09/18إقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالةإقليم: تارودانتم.م البوصيري 21 إلتحاق بالزوجةعبد الصادق بغشو 16881Yمزدوجايريغ  نتاهلة

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

باها
106/09/17 38 مزدوجامي مقورن05193Uعبد الصمد الفتواني

506/09/17إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 28 مزدوجايمولس17646Eعبد الصمد جانطي

806/09/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م إمغيض 28 مزدوجسيدي واعزيز17865Tعبد العزيز باري

104/09/19إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م تيزكي 14 مزدوجبيكودين17471Pعبد العزيز برهمات

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

1016/09/98إقليم: تارودانتم.م زاوية سيدي داوودإقليم: تارودانت 171 أقدمية 16 سنةعبد العزيز ميز 17309N)مزدوجتارودانت )البلدية

802/09/20إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 مزدوجسيدي احساين18055Zعبد القادر بن الدوش

602/09/20إقليم: تارودانتم.م أدوزإقليم: تارودانتم.م المتنبي 7 مزدوجاوناين17840Rعبد الكبير باشا

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي

وتنان
504/09/19 24 مزدوجتامري05003Mعبد الكريم زماح

202/09/20إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م إكيسل 7 مزدوجتيسراس17917Zعبد اللطيف أحميد

م.م السعديين مركزية إقليم: تارودانتم.م تاويالت

تيواضو

602/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجأفل  اغير16875Sعبد اللطيف أكاو

902/09/20إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 مزدوجاوزيوة17931Pعبد اللطيف الغازي

216/09/94إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية 185 أقدمية 16 سنةعبد ا أبعقيل 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م الدارسة 15 مزدوجتافراوتن17669Eعبد ا أدواب
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي

باها
204/09/19 24 مزدوجأيت عميرة05167Rعبد ا أيت سعيد

104/09/18إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م إكيسل 18 مزدوجتتاوت17391Cعبد ا اعبور

906/09/17إقليم: تارودانتم.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 28 مزدوجتوغمرت17776Wعبد ا الرخا

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 19 مزدوجاساكي18102Aعبد ا الوفي

304/09/18إقليم: تارودانتم.م إميضرإقليم: تارودانتم.م إكيسل 18 مزدوجتيسراس17920Cعبد ا ايت الحاج

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 28 مزدوجتوفلعازت17333Pعبد ا ايت بل

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م إميضر 17 مزدوجتتاوت17391Cعبد ا بهرام

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارإقليم: تارودانتم.م يناير11

وتنان
202/09/15 36 إلتحاق بالزوجةعبد ا رجول 04867Pمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: تارودانتم.النصر

باها
803/09/13 34 مزدوجبلفاع05222Aعبد ا زويد

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: تارودانتم.م تاركت 22 مزدوجسيدي احساين18046Pعبد المجيد اد سعيد

806/09/17إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 32 مزدوجالفيض17897Cعبد المجيد الزبلوح

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م وامومن

أرازان

804/09/19إقليم: تارودانت 14 إلتحاق بالزوجةعبد المجيد مسوي 17766Kمزدوجارزان

106/09/00إقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديقإقليم: تارودانتم.م تنوينان 163 أقدمية 16 سنةعبد الهادي داحي 17605Kمزدوجمشرع العين

المدرسة الجماعاتية 

الطلس الصغير

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانت 21 مزدوجايمولس17649Hعبد الواحد امزال

206/09/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م تازولت 38 مزدوجارزان17771Rعبدالعزيز ازنكض

104/09/19إقليم: تارودانتم.م ابن العربيإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 11 مزدوجتوغمرت18216Zعبدالعزيز بوعلي

116/09/95إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانتم.م المعري 177 أقدمية 16 سنةعبدا    لحميد 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية
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نوعم. النقط
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جماعة التعيين

204/09/18إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 31 مزدوجإد او مومن17618Zعبدا اكويل

602/09/15إقليم: تارودانتم.م المغرب العربيإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 28 إلتحاق بالزوجةعبدا بنرايس 17540Pمزدوجلكفيفات

202/09/20إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 مزدوجاملو17377Mعزيز اجماع

104/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م القاديسية 15 سيدي عبد ا أو 17809Gعزيز الدرموك

سعيد
مزدوج

616/09/97إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد 24 مزدوجزوادة05727Zعزيز الساهل

804/09/19إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 14 مزدوجتسوسفي18067Mعزيزة أكرام

602/09/14إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م المهارة 47 مزدوجإيكودار منابهة17779Zعصام الجواري

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

باها
706/09/17 38 مزدوجامي مقورن05193Uعصام الكورع

116/09/96إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م 6نونبر 181 أقدمية 16 سنةعلي اد علي 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م أكلكال 29 مزدوجسيدي واعزيز17865Tعلي الداحمان

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تارودانتم.م تاويالت

باها
106/09/17 28 مزدوجأيت ميلك05244Zعلي الوافي

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م المام الشافعي

وديرن

102/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجاربعاء أيت أحمد16940Mعلي كريم

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها
404/09/19 11 مزدوجأو كنز05350Pعماد الرامي

102/09/20إقليم: تارودانتم.م أسكاونإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 مزدوجاسكاون17990Dعمر أتلغ

216/09/99إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 175 أقدمية 16 سنةعمر أيت الطالب 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية

302/09/20إقليم: تارودانتم.م تايسةإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 مزدوجايكيدي17974Lعمر اد العسري

1030/01/17إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 36 مزدوجادا وكيلل17791Mعمر الزياتي
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201/01/17إقليم: تارودانتم.م النجاحإقليم: تارودانتم.م وامومن 26 إلتحاق بالزوجةعمر الهاشمي 17778Yمزدوجإيكودار منابهة

704/09/18إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 18 مزدوجاساكي18105Dعمر امشتاق

106/09/17إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 19 إلتحاق بالزوجةعمر امعيل 17797Uمزدوجتينزرت

902/09/20إقليم: تارودانتم.م امالوإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 7 مزدوجاساكي18110Jعمر لكطايط

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســةإقليم: تارودانتم.م وادي سوس

وتنان
116/09/94 189 أقدمية 16 سنةعمر مازوز 23647C)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م أسكاون

باها
404/09/19 14 إلتحاق بالزوجعناق فاطمة الزهراء 05157Eمزدوجسيدي بيبي

116/09/98إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 159 أقدمية 16 سنةعيسى ادريو 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

706/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م سيروا 28 مزدوجسيدي واعزيز17858Kعيسى ايت الحسن

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تارودانتم.م تيزكي

مركزية تلوكاس

202/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجاربعاء أيت أحمد16934Fغزا رشيد

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيإقليم: تارودانتم.م النهضة

ملول
404/09/12 60 إلتحاق بالزوجغزال حليمة 22702A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المنارإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر

ملول
604/09/19 14 إلتحاق بالزوجغزلن ادرايبو 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامريإقليم: تارودانتم.م المهارة

وتنان
202/09/15 46 مزدوجتامري26138Kغزلن اكبوب

804/09/18إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م انمر 18 مزدوجتافراوتن17669Eفاتحة أبو معيز

804/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن الخطيبإقليم: تارودانتم.م الجهاد 15 إلتحاق بالزوجةفادا حسن 17566Tمزدوجأهل الرمل

116/09/99إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م النعيمة 171 أقدمية 16 سنةفارس الدندا 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

402/09/20إقليم: تارودانتم.م زكموزنإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 مزدوجزكموزن18087Jفاضلي ياسين

806/09/17إقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م الجاحظ 29 إلتحاق بالزوجفاطم زهرة احموميد 17602Gمزدوجالخنانيف

1 079



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات ثريا السقاطإقليم: تارودانتم. بدر

 - تمارة
304/09/02 104 أقدمية 12 سنةفاطمة   زيان 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: تارودانتم.م سيروا 28 مزدوجسيدي احساين18046Pفاطمة  اد حسين

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: تارودانتم.م الدخيلة

باها
1005/09/11 62 مزدوجواد الصفا05139Kفاطمة  امنزوا

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م النوار

باها
304/09/19 24 مزدوجأيت عميرة05167Rفاطمة أبو سنينة

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

باها
602/09/20 7 إلتحاق بالزوجفاطمة أزموز 05202Dمزدوجامي مقورن

102/09/20إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتإقليم: تارودانتم.م إشكاجن 7 إلتحاق بالزوجفاطمة أمضلوس 17458Aمزدوجاركانة

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم.م المهارة

باها
1002/09/15 33 مزدوجأيت عميرة25030Fفاطمة اسمار

604/09/19إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م إكيسل 11 مزدوجتيزكزاوين18041Jفاطمة اعليلت

202/09/10إقليم: تارودانتم.النصرإقليم: تارودانتم. تالوين القصبة 60 إلتحاق بالزوجفاطمة اكلخ 18725C أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

أرازان

702/09/20إقليم: تارودانت 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الخضر 17766Kمزدوجارزان

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـابإقليم: تارودانتم.م اليرموك

وتنان
704/09/18 18 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء  الدعداع 04869Sمزدوجامسكروض

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

ملول
102/09/20 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أبروش 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م تمرووت

باها
430/01/17 42 مزدوجأيت عميرة24503Hفاطمة الزهراء أدوزي

802/09/20إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: تارودانتم.م إكيسل 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اجليبنة 17567Uمزدوجأهل الرمل

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الفاقإقليم: تارودانتم.م الفرابي 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الواثر 17570Xمزدوجاصادص

405/09/11إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م النجاح 73 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء برتيت 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

وتنان
402/09/20 17 مزدوجامسوان04982Pفاطمة الزهراء بردا
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304/09/19إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م المتنبي 14 مزدوجالفيض17902Hفاطمة الزهراء بوردايم

404/09/18إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م ابن العربي 21 مزدوجايمولس17649Hفاطمة الزهراء حداد

المدرسة الجماعاتية 

عمر ابن عبد العزيز

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانت

باها
630/01/17 38 مزدوجبلفاع05233Mفاطمة الزهراء شاطر

م.م م خير الدين  ف. إقليم: تارودانتم.م تونيرت

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء فاري 05130Aمزدوجواد الصفا

104/09/18إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 15 نعمفاطمة الزهراء فواز 17561Mمزدوجأهل الرمل

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

ملول
904/09/18 22 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء كونكا 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 28 مزدوجسيدي واعزيز17858Kفاطمة الزهراء ماكور

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون

باها
504/09/19 15 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء منادي 25903Eمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م الهدايةإقليم: تارودانتم.م شوقي

باها
606/09/17 38 مزدوجانشادن27578Aفاطمة الزهرة الصحبي

304/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م تين اكناون 21 إلتحاق بالزوجفاطمة السبيد 17537Lمزدوجلكفيفات

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبيرإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل 28 مزدوجتافراوتن17666Bفاطمة القصاب

904/09/19إقليم: تارودانتم.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 14 مزدوجتيزكزاوين18039Gفاطمة الكرماط

مدرسة الموحدين إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

البتدائية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
202/09/16 32 إلتحاق بالزوجفاطمة المتوكيل 27274Vمزدوجالدراركة

201/01/12إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م ام القرى 44 إلتحاق بالزوجفاطمة ايت اكرض 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: تارودانتم.م تدناس

باها
506/09/17 28 إلتحاق بالزوجفاطمة ايت الحاج 05129Zمزدوجواد الصفا

504/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 19 إلتحاق بالزوجفاطمة ايت وزغور 17542Sمزدوجلكفيفات

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: تارودانتم.م أضار

باها
204/09/19 14 إلتحاق بالزوجفاطمة برح 26652Uمزدوجسيدي بيبي
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عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م أزكروز

وتنان
402/09/20 17 مزدوجامسوان04982Pفاطمة بهوش

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر

وتنان
604/09/19 24 مزدوجتامري04998Gفاطمة بورماد

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: تارودانتم.م أضار

باها
204/09/19 24 مزدوجأيت ميلك05246Bفاطمة بورمي

401/01/17إقليم: تارودانت30 م.م يوليوزإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 35 إلتحاق بالزوجفاطمة بوستى 17513Kمزدوجسيدي بوموسى

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي

باها
506/09/17 28 إلتحاق بالزوجفاطمة زازان 05120Pمزدوجواد الصفا

202/09/10إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م ام القرى 50 إلتحاق بالزوجفاطمة شارا 17701Pمزدوجسيدي دحمان

406/09/17إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م تدناس 28 إلتحاق بالزوجفاطمة شاري 17536Kمزدوجلكفيفات

م.م علل توعمال  ف. إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

تين عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
806/09/17 38 مزدوجأيت عميرة05181Fفاطمة عنكلت

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

وتنان
116/09/97 179 أقدمية 16 سنةفاطمة قشوش 04825U)مزدوجاكادير )البلدية

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م بركن 14 مزدوجتافراوتن17675Lفاطمة محلوق

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م تجكالت 15 مزدوجتافراوتن17669Eفاظمة بنعدى

م.م لل مريم مركزية إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

الزاويت

602/09/20إقليم: تيزنيت 9 إلتحاق بالزوجفتيحة الجداوي 16980F سيدي أحمد أو

موسى
مزدوج

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 28 مزدوجبونرار17730Wفتيحة ايت بها

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيزإقليم: تارودانتم.م تجكالت

ملول
107/09/05 133 أقدمية 16 سنةفتيحة مارس 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني 21 مزدوجتافراوتن17669Eفدوى الهشيم

116/09/93إقليم: تارودانتم . باب الخميسإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 201 أقدمية 16 سنةفراجي العربي 20774E)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: تارودانتم.م الهوزالي

ملول
104/09/19 13 إلتحاق بالزوجفرح ادكاكا 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية
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406/09/17إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 28 مزدوجأيت مخلوف17662Xفرح الفقير

530/01/17إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م أفنسو 42 مزدوجلمهارة17799Wفرح مليل

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م تامسولت 15 إلتحاق بالزوجفردوس مزياني 17658Tمزدوجأيت مخلوف

805/09/08إقليم: تارودانتم. الحسن الداخلإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 57 إلتحاق بالزوجةفريد البوداري 21283H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

906/09/17إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م بطلجان 29 إلتحاق بالزوجفريدة الزروال 17758Bمزدوجاكلي

109/03/11إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية 65 إلتحاق بالزوجفطومة وخصاص 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/99إقليم: تارودانتم .م البورةإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 159 أقدمية 16 سنةفنان رشيد 17308M)مزدوجتارودانت )البلدية

المدرسة الجماعاتية إبن 

سينا

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانت

باها
404/09/19 24 مزدوجأيت ميلك05255Lفوزية الفضالي

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

وتنان
602/09/20 17 مزدوجامسوان04982Pفيروز صالح

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: تارودانت

باها
106/09/17 22 إلتحاق بالزوجةفيصل شاعيب 25706Rمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: تارودانتم .ابن السعيدي

وتنان
116/09/88 154 أقدمية 16 سنةقطان عائشة 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: تارودانتم .المام مالك

وتنان
102/09/15 19 نعمإلتحاق بالزوجكبيرة ابو الحمام 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

704/09/18إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 18 مزدوجتتاوت17385Wكرندي حسناء

إقليم: شتوكة آيت م الهدايةإقليم: تارودانتم.م م العالم

باها
302/09/15 36 مزدوجانشادن27578Aكريم ادبن وكريم

130/01/17إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 24 إلتحاق بالزوجةكريم لشهب 17598Cمزدوجالخنانيف

306/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 28 مزدوجايمولس17643Bكريمة الوكاس

1016/09/99إقليم: تارودانتم.م زاوية سيدي داوودإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 163 أقدمية 16 سنةكريمة بلحوس 17309N)مزدوجتارودانت )البلدية
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504/09/18إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 31 مزدوجأيت مخلوف17658Tكريمة بوسمارة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م علل بن عبد اإقليم: تارودانتم.م تسافين 28 إلتحاق بالزوجكلثومة السائيح 17796Tمزدوجتينزرت

906/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م النوار 28 مزدوجبونرار17730Wكمال الحاتيمي

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها
1030/01/17 42 مزدوجامي مقورن05197Yكمال واصرار

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: تارودانتم.م أفنسو

باها
130/01/17 33 إلتحاق بالزوجكوثر  زروال 05156Dمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: تارودانتم.م الزيتون

ملول
507/09/05 83 إلتحاق بالزوجكوثر الغزالي 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المنارإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي

ملول
802/09/20 6 إلتحاق بالزوجكوثر بداد 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

430/01/17إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م التقدم 32 إلتحاق بالزوجكوثرعثماني 17536Kمزدوجلكفيفات

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م توبقال

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
406/09/17 38 مزدوجتامري04993Bكونكا بشرى

106/09/17إقليم: تارودانتم.م سيرواإقليم: تارودانتم.م الملث 22 مزدوجاسايس18075Wلحسن الحيان

707/09/09إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: تارودانتم.م الحريشة 38 مزدوجأيت ماجدن07106Yلحسن العسري

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م تايسة 22 مزدوجاوزيوة17933Sلحسن ايد باها

إقليم: شتوكة آيت م الهدايةإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون

باها
202/09/15 36 مزدوجانشادن27578Aلحسن دوبابي

م.م البيروني مركزية إقليم: تارودانتم.م تكموت

اغير موس

1030/01/17إقليم: تيزنيت 35 مزدوجأيت ايسافن16963Mلحسن كرور

306/09/17إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست 29 إلتحاق بالزوجلديب نزهة 17521Uمزدوجاسن

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

باها
204/09/18 18 إلتحاق بالزوجلطيفة بوفوس 05134Eمزدوجواد الصفا

م.م طارق بن إقليم: تارودانتم.م المتنبي

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
504/09/19 14 مزدوجايموزار04920Xلطيفة بوهندي
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عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر

وتنان
116/09/92 201 أقدمية 16 سنةلعبوبي م 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

باها
906/09/17 28 مزدوجأيت عميرة24503Hلعليوي سناء

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م الزهور

باها
302/09/20 7 إلتحاق بالزوجلغروتي حنان 24503Hمزدوجأيت عميرة

702/09/20إقليم: تارودانتم.م معاد بن جبلإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 7 مزدوجتومليلين17347Eلقرع توفيق

104/09/18إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م فلغوس 18 سيدي عبد ا أو 17808Fلكثيري هشام

سعيد
مزدوج

106/09/01إقليم: تارودانتم.م عمر الخيامإقليم: تارودانتم.أولد يحيى 90 نعملل سعاد لكثيري 17699Mمزدوجسيدي دحمان

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: تارودانتم.م البحراني

وتنان
104/09/02 153 أقدمية 16 سنةلل فاطمة الزهراء منير 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م انفكن

باها
330/01/17 42 مزدوجانشادن05124Uلل مريم منسيف

807/09/05إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 83 مزدوجالقصيبة )البلدية(20037Dلمطاعي سليم

906/09/17إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م إكيسل 28 إلتحاق بالزوجلمياء بنمسعيد 17320A أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون 15 إلتحاق بالزوجلهشيم فاطمة 17567Uمزدوجأهل الرمل

401/01/02إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانتم.م المام البخاري 147 أقدمية 16 سنةلوناسا الحبيب 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

604/09/18إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م القاديسية 25 مزدوجارزان17771Rليلى الداحي

205/09/11إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م اولد هماد 65 إلتحاق بالزوجليلى الواعر 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

باها
702/09/20 9 إلتحاق بالزوجليلى ايت لخلفت 05156Dمزدوجسيدي بيبي

505/09/03إقليم: تارودانتم. عين المديورإقليم: تارودانتم.م البعارير 87 إلتحاق بالزوجليلى بحيري 17607Mمزدوجمشرع العين

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 21 مزدوجاساكي18105Dليلى بوخرص

1 085



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتم.م بني مرين

باها
106/09/17 38 مزدوجبلفاع05233Mليلى غيدور

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: تارودانتم.م بويحي

باها
704/09/02 103 مزدوجواد الصفا05140Lمؤدن عمر

704/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: تارودانتم.م انفكن 15 إلتحاق بالزوجةمبارك اعليولل 17542Sمزدوجلكفيفات

402/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 مزدوجالفيض17902Hمبارك السباعي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م النبعاث 28 إلتحاق بالزوجمباركة دكاي 17602Gمزدوجالخنانيف

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م إكيسل

باها
303/09/13 69 مزدوجأيت عميرة05177Bمجيدة بن الوالي

206/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 28 إلتحاق بالزوجمحبي    خديحة 17537Lمزدوجلكفيفات

901/01/17إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م بني مرين 39 مزدوجلمهارة17799Wمحجوب أوبه

902/09/20إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م أزكروز 7 مزدوجايكيدي17963Zمحجوبة أمزال

م.م الشهيد إدريس 

الحارثي

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامريإقليم: تارودانت

وتنان
528/01/17 33 مزدوجتامري26138Kم  سلمة

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م سيروا 19 مزدوجاوزيوة17933Sم أبراغ

116/09/98عمالة: الرباطالنور  الميإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 153 أقدمية 16 سنةم أزوكاي 01053U يعقوب المنصور

)المقاطعة(
مزدوج

ملحقة م خربة سيدي إقليم: تارودانتم.م يناير11

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
802/09/15 33 مزدوجأيت عميرة26650Sم أملوك

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: تارودانتم.م ادغيغ

باها
306/09/17 28 مزدوجتسكدلت05304Pم أمونيش

116/09/98إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 173 أقدمية 16 سنةم أيت المدن 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/99إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م المامون 167 أقدمية 16 سنةم ازدوا 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

604/09/19إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م أدوز 21 مزدوجتافراوتن17669Eم اكني
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404/09/18إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 21 مزدوجايمولس17649Hم الدريسي

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م فلغوس

وتنان
402/09/20 7 مزدوجايموزار04925Cم الشكر

402/09/20إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 7 مزدوجسيدي احساين18051Vم الخامي

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 28 مزدوجالفيض17900Fم الدهبي

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م شوقي 15 مزدوجتتاوت17385Wم الدودي

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م انفكن

وتنان
306/09/17 19 مزدوجامسوان04982Pم الدويعلي

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م واحليبا

باها
102/09/15 36 مزدوجامي مقورن05193Uم العسري

م.م علل توعمال  ف. إقليم: تارودانتم.م بيكودين

تين عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
106/09/17 32 مزدوجأيت عميرة05181Fم الغزالي

504/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن زيدونإقليم: تارودانتم.م النوار 21 مزدوجتافراوتن17672Hم الكويري

104/09/19إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 14 مزدوجتيسراس17917Zم المتوكي

306/09/17إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون 22 مزدوجتسوسفي18067Mم المنصوري

402/09/20إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 مزدوجتافنكولت17854Fم الميموني

204/09/19إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م النوار 21 مزدوجبيكودين17480Zم الهاضة

م.م احمد باحنيني إقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

مركزية تاغزوت

402/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجاربعاء أيت أحمد16936Hم اليوسفي

م.م ادريس الثاني إقليم: تارودانتم.م تكنزة

مركزية تاسريرت

1102/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجتاسريرت16863Dم امرجان

702/09/20إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 مزدوجتيزكزاوين18041Jم امزار

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدم  ف. بيزورانإقليم: تارودانتم.م إفيد

باها
201/01/17 29 مزدوجسيدي بو السحاب05192Tم امزيل
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

205/09/08إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانت 66 إلتحاق بالزوجةم امكدو 17321B أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج

1020/02/08إقليم: تارودانتم.م ام القرىإقليم: تارودانتم.م الواد الواعر 60 إلتحاق بالزوجةم انجار 17703Sمزدوجسيدي بورجا

104/09/19إقليم: تارودانتم.م اباكيزنإقليم: تارودانتم.م الفردوس 11 مزدوجازغارنيرس17404Sم اوبل

206/09/00إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م النعيمة 157 أقدمية 16 سنةم اوبيهي 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

804/09/19إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م تاويالت 14 سيدي عبد ا أو 17809Gم اومحا

سعيد
مزدوج

202/09/20إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالةإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 مزدوجوالقاضي17429Uم ايت الكامل

106/09/17إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م تميشا 28 مزدوجالفيض17896Bم ايت واكريم

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

باها
905/09/08 85 مزدوجأيت عميرة27092Xم باجي

204/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م تسافين 28 مزدوجسيدي واعزيز17860Mم باشا

عمالة: إنزكان ايت مدرسة المرينيينإقليم: تارودانتم.م الجاحظ

ملول
116/09/95 199 أقدمية 16 سنةم بحباح 26720Tمزدوجتمسية

406/09/17إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م الينبوع 19 مزدوجاصادص17574Bم بشور

م.م ادريس الثاني إقليم: تارودانتم.م المام الشافعي

مركزية تاسريرت

1102/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجتاسريرت16863Dم بلشكر

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخإقليم: تارودانتم.م الوفاء

ملول
202/09/15 34 إلتحاق بالزوجةم بنسي 05088Eمزدوجتمسية

216/09/95إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم.م اولد هماد 191 أقدمية 16 سنةم بنشمسي 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

904/09/18إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 28 مزدوجبونرار17730Wم بوعيشة

602/09/20إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م تونيرت 17 مزدوجبيكودين17471Pم بويدال

502/09/15إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 46 مزدوجإيكودار منابهة17779Zم بويرعمان
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص

باها
202/09/20 7 مزدوجتاركة نتوشكا05340Dم جموض

102/09/20إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 مزدوجالفيض17905Lم رشدي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م الجاحظ 32 مزدوجاوزيوة17927Kم روشدي

304/09/19إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 11 مزدوجاصادص17574Bم زكي

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 11 سيدي عبد ا أو 17809Gم سعيدي

سعيد
مزدوج

430/01/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 42 مزدوجإيكودار منابهة17781Bم صغير

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

وتنان
906/09/17 28 مزدوجامسوان04982Pم طه صائن

106/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 28 مزدوجبونرار17730Wم عبا

عمالة: أكادير  إدا م.المـام الشافعــيإقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليد

وتنان
804/09/02 94 إلتحاق بالزوجةم فاضل 04873Wمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـابإقليم: تارودانتم.م الوفاء

وتنان
105/09/11 62 مزدوجامسكروض04869Sم قينوش

104/09/18إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 28 مزدوجاركانة17459Bم كسوس

802/09/15إقليم: تارودانتم.م الفاقإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 42 نعمم منتشير 17570Xمزدوجاصادص

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م الدوساون

باها
1102/09/20 7 مزدوجتزي نتكوشت05321Hم موراد

إقليم: شتوكة آيت م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها
1004/09/19 11 مزدوجهللة05273Fم نايت لوز

606/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م تكنزة 28 مزدوجتالكجونت17822Wم نورة

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م الوئام

باها
330/01/17 45 مزدوجأيت عميرة27092Xمرزوق خديجة

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها
606/09/17 28 مزدوجأيت عميرة24503Hمروان عتاني
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

504/09/19إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م سيروا 24 مزدوجتيزغران16958Gمريم ابليل

304/09/18إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 21 مزدوجبيكودين17480Zمريم الحاجي

102/09/20إقليم: تارودانتم.م أدوزإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 17 مزدوجاوناين17840Rمريم الحندق

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

ملول
602/09/20 7 إلتحاق بالزوجمريم الرادي 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م البحتري

باها
1102/09/20 17 مزدوجهللة05273Fمريم الوالي

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م تمرووت 28 مزدوجبونرار17730Wمريم امربطي

المدرسة الجماعاتية 

الطلس الصغير

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانت

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
704/09/19 24 مزدوجتامري27273Uمريم امزيل

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتإقليم: تارودانتم. اللوز

وتنان
801/01/17 25 إلتحاق بالزوجمريم ايت حامد 04878Bمزدوجالدراركة

604/09/19إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م البحتري 14 مزدوجسيدي واعزيز17869Xمريم توالي

م.م الحاج عبد ا 

زاكور

404/09/19إقليم: تارودانتم.م النجاحإقليم: تارودانت 14 إلتحاق بالزوجمريم جلوي 17778Yمزدوجإيكودار منابهة

إقليم: شتوكة آيت م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها
102/09/20 7 مزدوجهللة05273Fمريم عرود

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

ملول
104/09/19 15 إلتحاق بالزوجمريم قاسيمي 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م. دار بن الشيخإقليم: تارودانتم.م إكيسل

ملول
406/09/17 28 إلتحاق بالزوجمريم كاكا 05088Eمزدوجتمسية

702/09/20إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م تازولت 7 سيدي عبد ا أو 17808Fمريم كبيري

سعيد
مزدوج

404/09/19إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 14 مزدوجسيدي احساين18051Vمريم معطلله

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
830/01/17 34 إلتحاق بالزوجمريم واحسون 05120Pمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
630/01/17 42 مزدوجأيت عميرة05178Cمريم وبراغ
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

301/01/02إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م اليرموك 147 أقدمية 16 سنةمزوز بوجمعة 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م الكندي 28 مزدوجلمنيزلة17687Zمستور خدوج

306/09/17إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 23 إلتحاق بالزوجةمسعود شعرة 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

104/09/18إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 21 مزدوجبونرار17727Tمسكور لحسن

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: تارودانتم.م تميشا

باها
602/09/20 8 إلتحاق بالزوجةمصطفى اغاني 05156Dمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م تمرووت

باها
330/01/17 32 مزدوجأيت عميرة05167Rمصطفى الخامر

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م الزيتون

ملول
507/09/05 86 مزدوجالقليعة )البلدية(05071Lمصطفى الصالح

المدرسة البتدائية إقليم: تارودانتم.م انفكن

الشهيد م الزرقطوني

301/01/17إقليم: العيون 21 مزدوجالعيون )البلدية(06441Aمصطفى بادة

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
302/09/20 17 مزدوجامسوان04982Pمصطفى فاراس

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م تناراشت 14 مزدوجتيزكزاوين18041Jمصطفى متوكل

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: تارودانتم.م إمغيض

باها
106/09/17 28 مزدوجأيت ميلك05251Gمصطفى وحسين

902/09/20إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 مزدوجتيسراس17917Zمعاد كوالي

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: تارودانتم. الليمون

ملول
216/09/99 128 أقدمية 16 سنةمعييش الهام 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

الطلس الصغير

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تارودانت

باها
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجملكة الباز 05122Sمزدوجبلفاع

404/09/19إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م فلغوس 11 إلتحاق بالزوجمليكة اديسين 18105Dمزدوجاساكي

406/09/17إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 29 إلتحاق بالزوجمليكة الشيب 17536Kمزدوجلكفيفات

102/09/20إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 مزدوجتيزكزاوين18041Jمليكة بونيت
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

باها
702/09/20 7 مزدوجتاركة نتوشكا05345Jمناصر م

م.م الشهيد إدريس 

الحارثي

203/09/13إقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديقإقليم: تارودانت 57 إلتحاق بالزوجمهيدي حنان 17605Kمزدوجمشرع العين

عمالة: أكادير  إدا م. الزلقةإقليم: تارودانتم.م تهل

وتنان
106/09/00 155 أقدمية 16 سنةموسى ابراهيم 27582E)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانتم.م بيكودين

باها
806/09/17 22 سيدي عبد ا 05314Aموسى بنحسين

البوشواري
مزدوج

904/09/19إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 11 مزدوجاصادص17574Bموسى شطير

906/09/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م انمر 28 مزدوجارزان17771Rموعمر أنس

102/09/20إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالكإقليم: تارودانتم.م الترمدي 7 مزدوجاوناين17844Vموقس الحسن

116/09/94إقليم: تارودانتم . باب الخميسإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم 193 أقدمية 16 سنةمولي السعيد اخزوز 20774E)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

ملول
806/09/00 60 إلتحاق بالزوجةمولي هشام أيت سدي حسين 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م الوئام

باها
430/01/17 45 مزدوجأيت عميرة05171Vمونية بارا

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد

باها
306/09/17 38 مزدوجأيت عميرة05178Cمونية مبروكي

116/09/94إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسإقليم: تارودانتم.م القدس 161 أقدمية 16 سنةميلود البرميل 13522X)مزدوجالداخلة )البلدية

602/09/15إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م العويسات 23 إلتحاق بالزوجةميلود الحرش 17536Kمزدوجلكفيفات

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: تارودانتم.م المام البخاري 31 مزدوجسيدي احساين18046Pميلودة لعميري

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م توبقال 38 مزدوجبيكودين17480Zميموني عبد اللطيف

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

باها
405/09/07 99 أقدمية 12 سنةمينة بركاش 05134Eمزدوجواد الصفا

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
402/09/20 17 مزدوجاقصري04897Xمينة بلخزين
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المؤسسة الصلية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

406/09/17إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م أكلكال 28 إلتحاق بالزوجمينة بلعواد 17751Uمزدوجأولد عيسى

ملحقة م خربة سيدي إقليم: تارودانتم.م م العالم

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
402/09/15 46 مزدوجأيت عميرة26650Sمينة بلوش

عمالة: إنزكان ايت م ابن خلدونإقليم: تارودانتم. ابن رشد

ملول
106/09/00 102 إلتحاق بالزوجناجي لل حسناء 05046J)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

باها
1006/09/17 38 مزدوجانشادن05124Uنادية العبودي

602/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 7 مزدوجالفيض17902Hنادية الفرياطي

601/09/20إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م بركن 7 مزدوجاوزيوة17931Pنادية النماط

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

باها
804/09/18 25 مزدوجأيت مزال05258Pنادية حدوش

104/09/02إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدان 137 أقدمية 16 سنةنادية كرموض 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1002/09/15إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسيإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 46 مزدوجالداخلة )البلدية(24878Rناسيمة الهامل

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديق

الصيل

616/09/95إقليم: تارودانت 175 أقدمية 16 سنةنبهاني مولي عمر 17303G)مزدوجتارودانت )البلدية

404/09/18إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م أسكاون 18 مزدوجتافنكولت17854Fنجاة أعبو

إقليم: شتوكة آيت م الهدايةإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون

باها
130/01/17 42 مزدوجانشادن27578Aنجاة الباز

104/09/18إقليم: تارودانتم. تالوين القصبةإقليم: تارودانتم.م الزعفران 22 إلتحاق بالزوجنجاة الحمري 17281H)مزدوجتالوين )البلدية

216/09/98إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م النعيمة 173 أقدمية 16 سنةنجاة ايت اخراز 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

404/09/18إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م أسكاون 18 مزدوجتافنكولت17854Fندايدار خديجة

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 7 مزدوجالفيض17902Hندى السعدي

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 14 مزدوجتيزكزاوين18039Gنزهة امزي
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: تارودانتم.م الموحدين

وتنان
830/01/17 32 إلتحاق بالزوجنزيهة الزكدي 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

وتنان
102/09/20 17 مزدوجامسوان04982Pنسيمة حجاوي

316/09/99إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 149 أقدمية 16 سنةنعيمة  طلحة 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

101/01/12إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست 68 إلتحاق بالزوجنعيمة أبيضار 17758Bمزدوجاكلي

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها
402/09/20 17 مزدوجتاركة نتوشكا05340Dنعيمة اعشاش

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

وتنان
116/09/97 175 أقدمية 16 سنةنعيمة اقرفة 04827W)مزدوجاكادير )البلدية

904/09/18إقليم: تارودانتم.م تنوينانإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 21 إلتحاق بالزوجنعيمة اكزار 17721Lمزدوجتزمورت

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسإقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراء

وتنان
716/09/97 126 إلتحاق بالزوجنعيمة الحمداني 24203Gمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م بني مرين

باها
906/09/17 38 مزدوجانشادن05124Uنعيمة اوالطاهر

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

ملول
121/09/98 116 إلتحاق بالزوجنعيمة ايت المكي 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

406/09/17إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 29 إلتحاق بالزوجنعيمة بوصبر 17758Bمزدوجاكلي

م.م سيدي إقليم: تارودانتم.م تكموت

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
506/09/17 38 مزدوجتامري04988Wنعيمة تخمت

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م إفيد

وتنان
502/09/20 16 مزدوجايموزار04925Cنعيمة حارت

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م الجهاد

ملول
304/09/18 18 إلتحاق بالزوجنعيمة دوسكي 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م بيكودين

باها
602/09/14 50 مزدوجأيت عميرة05171Vنعيمة لمسوكر

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

ملول
802/09/20 10 إلتحاق بالزوجنفيسة وهبي 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر

ملول
230/01/17 32 إلتحاق بالزوجنهيلة  الدريسي نومزيل 19133W)مزدوجأيت ملول )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب
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ترتيب
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المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها
1002/09/20 7 مزدوجتاركة نتوشكا05339Cنور الدين بوكطون

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م زكموزن

باها
106/09/17 38 مزدوجانشادن05240Vنور الدين ناريمي

م.م  م بن براهيم إقليم: تارودانتم.م تاويالت

الشيخ

إقليم: شتوكة آيت 

باها
902/09/20 7 مزدوجهللة05271Dنورالدين بلي

المدرسة الجماعاتية 

عمر ابن عبد العزيز

730/01/17إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانت 28 إلتحاق بالزوجنورة أضرضور 17751Uمزدوجأولد عيسى

602/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م النوار 17 مزدوجالفيض17902Hنورة اجليدة

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

باها
304/09/19 24 مزدوجتسكدلت05294Dنورة خزراجي

م.م الساقية إقليم: تارودانتم.م تمرووت

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
906/09/17 28 مزدوجاقصري18747Bهاجر احرار

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 28 مزدوجايمولس17649Hهاجر ايت القاضي

402/09/20إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م تايسة 7 مزدوجتيسراس17917Zهاجر جبران

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 21 مزدوجتوفلعازت17333Pهبول عبد الهادي

402/09/20إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 8 إلتحاق بالزوجهدى أكروت 17567Uمزدوجأهل الرمل

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر

الصيل

616/09/99إقليم: تارودانت 175 أقدمية 16 سنةهدى احبوس 17303G)مزدوجتارودانت )البلدية

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م البحتري 7 إلتحاق بالزوجهدى اوباسو 17804Bمزدوجلمهارة

130/01/17إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 35 إلتحاق بالزوجةهشام الضحى 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

116/09/94إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 193 أقدمية 16 سنةهشام امتجار 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م شوقي

باها
130/01/17 35 مزدوجأيت عميرة25031Gهشام بن عامر

106/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م الجهاد 22 إلتحاق بالزوجةهشام بوعيشة 17537Lمزدوجلكفيفات
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م.م الشهيد إدريس 

الحارثي

216/09/98إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانت 173 أقدمية 16 سنةهشام حسناة 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

906/09/17إقليم: تارودانتم.م الدخيلةإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 38 مزدوجالدير17559Kهشام لعشير

702/09/20إقليم: تارودانتم.م تميشاإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 مزدوجتيزكزاوين18034Bهشام ليعقوبي

904/09/18إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 22 إلتحاق بالزوجهند احمان 17598Cمزدوجالخنانيف

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي

باها
402/09/09 77 مزدوجأيت عميرة27092Xهند الحضراوي

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

باها
604/09/19 16 إلتحاق بالزوجوئام الواتر 05134Eمزدوجواد الصفا

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانت 28 مزدوجبيكودين17480Zواعلي نزهة

306/09/17إقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 22 إلتحاق بالزوجوداد الدومالي 17602Gمزدوجالخنانيف

930/01/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م تامسولت 45 مزدوجالدير17550Aوداد لحسيني

406/09/00إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 149 أقدمية 16 سنةوفاء اوبوسعيد 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م امالو

باها
206/09/17 28 مزدوجأيت عميرة24503Hوفاء بلخو

217/09/84إقليم: تارودانتم .أمنة بنت وهبإقليم: تارودانتم. عين المديور 186 أقدمية 16 سنةوكوس  احمد 17265R)مزدوجتارودانت )البلدية

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
602/09/20 17 مزدوجاقصري04897Xوموس صوفية

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م أدوز

باها
206/09/17 38 مزدوجأيت عميرة05179Dويسام  سناء

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تحشمومتإقليم: تارودانتم.م الفردوس 38 مزدوجادا وكماض17892Xي رشيد الدبوح

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م الجاحظ 31 مزدوجارزان17769Nياسين  حنين

1005/09/03إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م النجاح 72 إلتحاق بالزوجةياسين الشاوي 17701Pمزدوجسيدي دحمان
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: تارودانتم.م الوفاء

باها
519/01/17 33 مزدوجسيدي بو السحاب05186Lياسين الشرع

606/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م تازولت 28 مزدوجسيدي واعزيز17858Kياسين المصلوحي

م.م الحاج عبد ا 

زاكور

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: تارودانت

باها
202/09/16 42 مزدوجامي مقورن05202Dياسين بوواب

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي

باها
206/09/17 28 مزدوجأيت مزال05259Rياسين ديزرفو

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م انفكن

باها
930/01/17 32 مزدوجامي مقورن05197Yياسين عبد النعيم

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م إبن حزم

باها
306/09/17 19 مزدوجتسكدلت05294Dياسين مبريك

المدرسة الجماعاتية 

تكوكة

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانت

باها
608/09/16 40 مزدوجأيت عميرة25030Fيامنة الزاعيم

304/09/18إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م إميضر 21 إلتحاق بالزوجيسرى بويزكمة 18067Mمزدوجتسوسفي

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م الطالعة

باها
405/09/11 62 مزدوجأيت عميرة25031Gيوسف أوبجا

304/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن الخطيبإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 21 إلتحاق بالزوجةيوسف ابها 17566Tمزدوجأهل الرمل

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م النوار

باها
406/09/17 28 مزدوجأيت عميرة05167Rيوسف ازكار

عمالة: أكادير  إدا م.م.سيـدي بوسحـابإقليم: تارودانتم.م بيكودين

وتنان
501/03/11 69 مزدوجامسكروض04869Sيوسف الشيخ

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 28 مزدوجبيكودين17480Zيوسف الكنزي

406/09/17إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 28 مزدوجاساكي18105Dيوسف الندادي

802/09/20إقليم: تارودانتم.م اكدير ملولإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 مزدوجاكادير ملول18014Eيوسف ايت ادليس

م.م الحاج عبد ا 

زاكور

إقليم: شتوكة آيت م.م  أولبنإقليم: تارودانت

باها
1004/09/19 14 مزدوجأو كنز05358Yيوسف حنكرير

م.م المام إقليم: تارودانتم.م بوكماخ

البخاري-تقــــي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
604/09/19 14 مزدوجتقي04947Bيوسف زومهري
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةإقليم: تارودانت

أصيل
104/09/02 117 طنجة المدينة 21181Xيوسف قصي

)المقاطعة(
مزدوج

ملحقة م خربة سيدي إقليم: تارودانتم.م الوفاء

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
303/09/13 28 مزدوجأيت عميرة26650Sيوسف كتاني

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةإقليم: تارودانتم.م الوفاء

وتنان
116/09/99 171 أقدمية 16 سنةيوسف كنان 24766Uمزدوجالدراركة

901/01/12إقليم: تارودانتم.م النوايلإقليم: تارودانتم.م النهضة 40 إلتحاق بالزوجةيوسف لكروم 17626Hمزدوجاحمر  لكللشة

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م تونيرت

باها
502/09/20 8 إلتحاق بالزوجةيونس البركاوي 05240Vمزدوجانشادن

م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م كطيوة

الحارثي

1006/09/17إقليم: تارودانت 22 إلتحاق بالزوجةيونس امنو 17718Hمزدوجتزمورت

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم.م الفاق

باها
1004/09/19 14 نعميونس شاهد 25030Fمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م الفاقإقليم: تارودانتم.عثمان بن عفان

ملول
704/09/19 12 المازيغيةانزكان )البلدية(20005Uأحمد بها

المدرسة الجماعاتية 

عمر ابن عبد العزيز

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتإقليم: تارودانت

وتنان
402/09/15 6 إلتحاق بالزوجةالطالبي الحسان 26357Y)المازيغيةاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م.المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.النصر

ملول
604/09/18 18 المازيغيةتمسية05087Dالمختار بوهوش

عمالة: أكادير  إدا م. النصـرإقليم: تارودانتم. اللوز

وتنان
601/01/17 31 إلتحاق بالزوجةبموسى المهدي 04818L)المازيغيةاكادير )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: تارودانت

ملول
504/09/18 28 المازيغيةأيت ملول )البلدية(05077Tجامع ساكني

102/09/15إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: تارودانت20 م. غشت 28 إلتحاق بالزوجحسناء اومرزوك 08758U)المازيغيةابن جرير )البلدية

م.م امحند أبراهيم 

اليعقوبي

عمالة: أكادير  إدا م. المصامـــدةإقليم: تارودانت

وتنان
501/01/17 36 إلتحاق بالزوجخديجة مركي 04848U)المازيغيةاكادير )البلدية

م .الشهيد وسعدان 

امبارك

عمالة: إنزكان ايت م السلمإقليم: تارودانت

ملول
304/09/18 28 الدشيرة الجهادية 19138Bعائشة انكوض

)البلدية(
المازيغية

م.م م خير الدين  ف. إقليم: طاطااكجكال

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
406/09/00 127 أقدمية 12 سنة  علي ضلع 05130Aمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الموحدينإقليم: طاطاايت وابلي

ملول
106/09/01 133 أقدمية 16 سنة زينب شلفة 05033V)مزدوجانزكان )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة ال بتدائية إقليم: طاطاابن يعقوب

القدس

105/09/11إقليم: برشيد 75 إلتحاق بالزوج سعيدة إغيران 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

306/09/17إقليم: طاطاالفائجةإقليم: طاطااسمليل 28 مزدوجتيسينت16077Zأحمد لكصيبي

م.م سيدي إقليم: طاطاالسميرة

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
102/09/20 7 إلتحاق بالزوجةابراهيم الشهاب 04988Wمزدوجتامري

102/09/20إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطااسمليل 7 مزدوجاكينان16039Hابراهيم فرامي

المدرسة البتدائية إقليم: طاطاالسميرة

معركة أنوال

104/09/12إقليم: طانطان 63 مزدوجطانطان )البلدية(15374Kاجبور الهام

116/09/86إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: طاطااريقي 159 أقدمية 16 سنةاحرورة م 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: طاطاالزاوية

الهدى

104/09/02إقليم: كلميم 153 أقدمية 16 سنةادامغار عبد اللطيف 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

506/09/17إقليم: طاطااغير اغناينإقليم: طاطاتوزونين 13 نعماقديم يوسف 15982Wمزدوجتمنارت

104/09/18إقليم: طاطاتنزيضةإقليم: طاطاالزاوية 28 مزدوجتيسينت16084Gالبشير ملوكي

106/09/06إقليم: طاطااكجكالإقليم: طاطاالفائجة 60 إلتحاق بالزوجةالبلغيتي مولي عمر 15957U)مزدوجطاطا )البلدية

مدرسة عيون الساقية إقليم: طاطاالوكوم

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
116/09/99 175 أقدمية 16 سنةالحدان احمد 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

502/09/20إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطااسمليل 7 مزدوجاكينان16039Hالزراري مصطفى

405/10/17إقليم: طاطاايت ويرانإقليم: طاطاالعين 18 مزدوجتيسينت16083Fالعروسي اد بوهرور

م.م الحضيكي مركزية إقليم: طاطااسمليل

افل اغير

1002/09/20إقليم: تيزنيت 7 مزدوجأفل  اغير16871Mالمعروفي ياسين

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: طاطاانسولة

وتنان
104/09/19 24 مزدوجامسوان04982Pبستاني نجوى

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: طاطاالسميرة

باها
304/09/18 31 مزدوجامي مقورن05197Yبشرى الجهبلي

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: طاطاتكزمرت

وتنان
405/09/11 56 إلتحاق بالزوجبلعسري نعيمة 26998Vمزدوجالدراركة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: طاطااكادير الهناء

باها
303/09/13 42 مزدوجانشادن05123Tتبيا أحمد

704/09/12إقليم: طاطاتكزمرتإقليم: طاطاالعتيق 44 إلتحاق بالزوجةتوفيق  بايد 16004Vمزدوجتيكزمرت

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: طاطااولد علي

باها
603/09/13 69 مزدوجأيت عميرة25030Fجمعة أوبل

502/09/20إقليم: طاطاابن يعقوبإقليم: طاطاامتزكين 7 مزدوجابن يعقوب16041Kحسن الكوض

304/09/18إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطااغير اغناين 18 نعمحسناء حسني 15978Sمزدوجتيزونين

502/09/20إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطاالخريويعة 7 مزدوجايسافن16027Vحليمة عبد الدائم

116/09/98عمالة: سلالنجاح 2إقليم: طاطاالوحدة 126 أقدمية 16 سنةحنان فخاري 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

904/09/18إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطاالوكوم 21 مزدوجايسافن16027Vخالد ادناصر

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: طاطاتيزا

باها
804/09/18 18 سيدي عبد ا 05311Xخالد فريزيز

البوشواري
مزدوج

102/09/20إقليم: طاطاايت هارونإقليم: طاطاتليت 7 مزدوجتيزغت16021Nخديجة رندي

204/09/18إقليم: طاطاالسميرةإقليم: طاطاالوكوم 18 مزدوجفم  زكيد )البلدية(15966Dخديجة لخفيف

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: طاطاتليت

باها
906/09/17 38 مزدوجانشادن05124Uدهبي نزهة

المدرسة البتدائية المير إقليم: طاطاابن يعقوب

مولي عبد ا

103/09/13إقليم: طانطان 65 مزدوجطانطان )البلدية(15376Mرشيدة العلوي

102/09/20إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطااسمليل 7 مزدوجاكينان16039Hزين العابدين الحوات

م.م عبد المومن مركزية إقليم: طاطاتنزيضة

انزي

1006/09/17إقليم: تيزنيت 28 إلتحاق بالزوجزينبة لحسيني 16912Gمزدوجانزي

1002/09/20إقليم: طاطاالعتيقإقليم: طاطالمحاميد 7 إلتحاق بالزوجسعدية الشاجعي 16075Xمزدوجتيسينت

604/09/18إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: طاطاايت وابلي 21 مزدوجتيكزمرت16006Xسعدية منصور
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جماعة التعيين

104/09/18إقليم: طاطاتغمرتإقليم: طاطاانتلى انكارف 21 مزدوجتيزغت16026Uسعيد أبقدير

102/09/20إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطااليغ 8 إلتحاق بالزوجةسعيد سميك 15978Sمزدوجتيزونين

702/09/20إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطااسمليل 7 مزدوجاكينان16039Hسعيدة بولهريس

302/09/20إقليم: طاطاعمر بن الخطابإقليم: طاطاالعين 8 إلتحاق بالزوجسكينة أجنخار 20920N)مزدوجفم الحصن )البلدية

131/12/17إقليم: طاطافم زكيدإقليم: طاطاالخريويعة 20 إلتحاق بالزوجسهام ايت وسعيد 15953P)مزدوجفم  زكيد )البلدية

م.م عين أفرى-عين إقليم: طاطاتغمرت

أفرى

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
106/09/17 28 مزدوجامسوان04977Jسومية أعشاق

102/09/20إقليم: طاطاالخريويعةإقليم: طاطااليغ 7 مزدوجالوكوم16069Rعبد الرحيم أنخيلي

المدرسة البتدائية خالد إقليم: طاطاابن يعقوب

بن الوليد

203/09/13إقليم: طانطان 61 مزدوجطانطان )البلدية(15368Dعبد الرزاق عاشق ا

104/09/18إقليم: طاطاتنزيضةإقليم: طاطاالعين 25 مزدوجتيسينت16084Gعبد العالي  الحرز

104/09/18إقليم: طاطاالزاويةإقليم: طاطاالعين 18 مزدوجتيسينت16080Cعبد العالي بوالكتاف

106/09/17إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: طاطااولد علي 19 مزدوجتيكزمرت16006Xعبد العزيز أوسيد

204/09/18إقليم: طاطاابن يعقوبإقليم: طاطاانتلى انكارف 21 مزدوجابن يعقوب16041Kعبد الغني آيت سعيد أوبل

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: طاطااكجكال

باها
106/09/01 135 أقدمية 16 سنةعبد اللطيف وحماني 05154Bمزدوجسيدي بيبي

المدرسة البتدائية خالد إقليم: طاطاتنزيضة

بن الوليد

102/09/15إقليم: طانطان 32 مزدوجطانطان )البلدية(15368Dعبد الوهاب  اوبلقاس

104/09/18إقليم: طاطااكينانإقليم: طاطااولد علي 25 مزدوجاكينان16035Dعبدالرحمان الدايب

506/09/17إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطاايت ياسين 32 مزدوجايسافن16027Vعثمان أوبل

502/09/20إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطااسمليل 7 مزدوجايسافن16027Vعمر أوبها
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

702/09/20إقليم: طاطااكينانإقليم: طاطااليغ 7 مزدوجاكينان16035Dفاطمة لضناض

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانإقليم: طاطام/م اديس

ملول
104/09/12 53 إلتحاق بالزوجفاطمة وسعدن 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة الزيتونإقليم: طاطافم زكيد 126 أقدمية 16 سنةفوزي رشيدة 02471K)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو

وتنان
702/09/15 27 مزدوجتامري05003Mكولت نعمة

606/09/17إقليم: طاطااميتكإقليم: طاطام/م ابي عنان المريني 32 مزدوجتيكزمرت16001Sلحسن الغالي

1006/09/17إقليم: طاطاتغمرتإقليم: طاطاتزكي 22 مزدوجتيزغت16026Uلحسن معلوم

م.م لل مريم مركزية إقليم: طاطاتوزونين

الزاويت

405/09/08إقليم: تيزنيت 65 سيدي أحمد أو 16980Fم اكبير

موسى
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: طاطااكجكال

المرابطين

106/09/00إقليم: العيون 161 أقدمية 16 سنةم البشير توابي 06437W)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: طاطاالسميرة

باها
906/09/17 38 مزدوجانشادن05124Uمريم دهبي

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: طاطالمحاميد

باها
902/09/20 7 إلتحاق بالزوجمليكة أقديم 05156Dمزدوجسيدي بيبي

206/09/17إقليم: طاطاالسميرةإقليم: طاطاايت ويران 29 مزدوجفم  زكيد )البلدية(15966Dمليكة اوسى

102/09/14إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: طاطاالفائجة 35 إلتحاق بالزوجمليكة بن لوكار 03240Wمزدوجاغمات

106/09/17إقليم: طاطاالفائجةإقليم: طاطاالكصور 32 مزدوجتيسينت16077Zمولي م الدريسي

502/09/20إقليم: طاطاايت هارونإقليم: طاطاالوكوم 7 مزدوجتيزغت16021Nنادية بك

عمالة: إنزكان ايت م ابن تومرتإقليم: طاطاالقلعة

ملول
706/09/00 112 أقدمية 16 سنةنعمة كحايلي 05073N)مزدوجأيت ملول )البلدية

106/09/17إقليم: طاطالمحاميدإقليم: طاطاالسميرة 28 مزدوجفم  زكيد )البلدية(15964Bنعيمة بوخليقي

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: طاطاتغمرت

باها
102/09/20 7 مزدوجتزي نتكوشت05321Hهشام طويل
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: طاطااميتك

باها
628/01/17 42 سيدي عبد ا 05314Aوردة لعكيد

البوشواري
مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م صلح الدين اليوبيإقليم: طاطاالنخيل

ملول
304/09/19 16 إلتحاق بالزوجالحوس رقية 05061A)المازيغيةأيت ملول )البلدية

م.م م سالم مركزية 

تيزكي

عمالة: أكادير  إدا م. الطلـس تليــلإقليم: تيزنيت

وتنان
506/09/00 161 أقدمية 16 سنةأمغار العربي 24027R)مزدوجاكادير )البلدية

م.م العبدري مركزية 

اكيليز

م.م الحسين بن بيروك إقليم: تيزنيت

بن عبل مركزية دار 

204/09/18إقليم: تيزنيت 21 إلتحاق بالزوجأوتيناغريت زهرة 16913Hمزدوجانزي

م.م صلح الدين اليوبي 

مركزية اغرم

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: تيزنيت

ملول
905/09/07 9 إلتحاق بالزوجاترحوت نرجس 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســةإقليم: تيزنيتم. بئر انزران

وتنان
105/09/03 118 نعمأقدمية 16 سنةاحصال حنان 23647C)مزدوجاكادير )البلدية

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: تيزنيت

باها
802/09/20 7 إلتحاق بالزوجاسماء بن حمدان 05235Pمزدوجانشادن

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تيزنيت

باها
103/09/13 42 إلتحاق بالزوجاقرقوش سعدية 05122Sمزدوجبلفاع

م.م ادريس الثاني 

مركزية تاسريرت

م.م العبدري مركزية إقليم: تيزنيت

اكيليز

204/09/19إقليم: تيزنيت 9 مزدوجأيت وافقا16893Lالحسن أوخي

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدالعزيز الماسيإقليم: تيزنيتم.ج املن

باها
606/09/00 137 أقدمية 16 سنةالحسين العوايد 05207Jمزدوجماسة

م.م ادريس الثاني 

مركزية تاسريرت

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تيزنيت

وديرن

1004/09/19إقليم: تيزنيت 9 مزدوجاربعاء أيت أحمد16940Mالحسين بهوش

م.ج للاسماء تيغمي 

المركز

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: تيزنيت

وتنان
116/09/99 169 أقدمية 16 سنةالعسري رشيد 04825U)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الفجر مركزية 

اكرض

عمالة: أكادير  إدا م. المصامـــدةإقليم: تيزنيت

وتنان
305/09/03 149 أقدمية 16 سنةامينة مفيد 04848U)مزدوجاكادير )البلدية

م.م لل مريم مركزية 

الزاويت

602/09/14إقليم: شيشاوةادويرانإقليم: تيزنيت 7 إلتحاق بالزوجةبسكو براهيم 03140Mمزدوجادويران

م.م العبدري مركزية 

اكيليز

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدم  ف. بيزورانإقليم: تيزنيت

باها
604/09/18 31 مزدوجسيدي بو السحاب05192Tبلمودن أسماء

م.م عبدالكريم الخطابي 

مركزية بوزكر

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســةإقليم: تيزنيت

وتنان
116/09/98 185 أقدمية 16 سنةبن مومو       حفيظة 23647C)مزدوجاكادير )البلدية

م.م عبد المومن مركزية 

انزي

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: تيزنيت

وتنان
816/09/97 183 أقدمية 16 سنةبوتقرت احمد 04825U)مزدوجاكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م المختار السوسي 

مركزية ايت وافقا

إقليم: شتوكة آيت م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تيزنيت

باها
1106/09/17 18 مزدوجهللة05273Fبوجمعة  اكضيش

م.م الحضيكي مركزية 

افل اغير

506/09/17إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تيزنيت 15 مزدوجتيزغران16958Gتهامي رزق

عمالة: إنزكان ايت م الزيتونإقليم: تيزنيتم. م الخامس

ملول
206/09/01 104 إلتحاق بالزوججليلة شريف 05074P)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م الزهور مركزية 

انمس

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تيزنيت

مركزية تلوكاس

104/09/19إقليم: تيزنيت 24 مزدوجاربعاء أيت أحمد16934Fحاميد انجار

م.م البيروني مركزية 

اغير موس

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: تيزنيت

ملول
1007/09/05 104 إلتحاق بالزوجخديجة أمرير 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

م.م سوس العالمة 

مركزية الزاوية

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: تيزنيت

وتنان
405/09/03 57 إلتحاق بالزوجةرشيد أوبغاج 26998Vمزدوجالدراركة

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تيزنيت

باها
706/09/17 28 مزدوجأيت ميلك05244Zرشيد بولخرص

م.م عبد المومن مركزية 

انزي

عمالة: أكادير  إدا م. المغـرب العربـيإقليم: تيزنيت

وتنان
116/09/99 167 أقدمية 16 سنةرشيد تامنت 04823S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م احمد باحنيني 

مركزية تاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تيزنيت

باها
204/09/18 31 مزدوجسيدي بو السحاب05190Rعبد الرحيم قفيح

م.ج للاسماء تيغمي 

المركز

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: تيزنيت

باها
301/01/17 15 إلتحاق بالزوجةعماد بتها 05140Lمزدوجواد الصفا

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تيزنيت

مركزية اداوسملل

504/09/18إقليم: تيزنيت 21 مزدوجتيزغران16952Aعمر حسين

م.م المختار السوسي 

مركزية ايت وافقا

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: تيزنيت

ملول
203/09/13 41 إلتحاق بالزوجةعمر خلود 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م الحضيكي مركزية 

افل اغير

م.م العبدري مركزية إقليم: تيزنيت

اكيليز

204/09/18إقليم: تيزنيت 21 مزدوجأيت وافقا16893Lفؤاد الحوزي

م.م المسيرة الخضراء 

مركزية اداي

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن الحسينإقليم: تيزنيت

ملول
805/09/03 119 إلتحاق بالزوجفاطمة اوتينغريت 05053S الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

م.م م خير الدين  ف. إقليم: تيزنيت

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
604/09/18 23 إلتحاق بالزوجكريمة ايت الرايس 05130Aمزدوجواد الصفا

م.م ابو العباس السبتي 

مركزية المولود

م.م عبد المومن مركزية إقليم: تيزنيت

انزي

1001/01/12إقليم: تيزنيت 35 إلتحاق بالزوجكلتومة الصبار 16912Gمزدوجانزي

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارتإقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

وتنان
504/09/19 9 مزدوجتدرارت04945Zلطيفة عبو
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م المسيرة الخضراء 

مركزية اداي

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتإقليم: تيزنيت

وتنان
106/09/00 169 أقدمية 16 سنةلعزاوي جمال 26357Y)مزدوجاكادير )البلدية

م.م م سالم مركزية إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

تيزكي

1030/01/17إقليم: تيزنيت 30 مزدوجأيت ايسافن16964Nم حضري

م.م بكار حسين بن 

حيسون مركزية انامر 

م.ج تارسواط مركزية إقليم: تيزنيت

تارسواط

606/09/17إقليم: تيزنيت 18 مزدوجتارسوات16851Rم عزيز

م.م المتنبي مركزية ايت 

وديرن

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: تيزنيت

باها
306/09/17 13 إلتحاق بالزوجهاجر بوسة 05140Lمزدوجواد الصفا

م.م اللوز مركزية  

تفراضن

102/09/14إقليم: تيزنيتم. بئر انزرانإقليم: تيزنيت 29 إلتحاق بالزوجة دهوز أحمد 16700B)المازيغيةتزنيت )البلدية

م.م اللوز مركزية  إقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالة

تفراضن

304/09/18إقليم: تيزنيت 14 المازيغيةتافراوت )البلدية(24264Yتشاكو هشام

عمالة: إنزكان ايت م ابن باجةإقليم: تيزنيتم. المختار السوسي

ملول
101/01/17 22 المازيغيةأيت ملول )البلدية(18674Xلطيفة الرأيس

م.م المسيرة الخضراء 

مركزية اداي

عمالة: إنزكان ايت مدرسة الشعبيإقليم: تيزنيت

ملول
104/09/14 7 الدشيرة الجهادية 26977Xم اسكنان

)البلدية(
المازيغية

م.م سيدي أحمد الرامي- إقليم: تيزنيتم.ج املن

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
304/09/18 18 المازيغيةأورير04853Zم الصابري

م.ج سيدي عيسى 

مركزية ازربي

م.ج للاسماء تيغمي إقليم: تيزنيت

المركز

802/09/15إقليم: تيزنيت 12 المازيغيةتيغمي16921Sمصطفى بغاد

م.ج رسموكة مركز 

رسموكة

201/01/17إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيإقليم: تيزنيت 27 إلتحاق بالزوجنعيمة رزوق 16707J)المازيغيةتزنيت )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

10

المدرسة البتدائية 

مركالة

المدرسة البتدائية إقليم: أسا - الزاك

الزرقطوني

706/09/01إقليم: كلميم 126 أقدمية 16 سنةأسكو هشام 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية طارق 

ابن زياد

المدرسة البتدائية حمان إقليم: أسا - الزاك

الفطواكي

207/09/04إقليم: العيون 41 مزدوجالعيون )البلدية(06445Eبوركع م

م.م سيدي سعيد إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتح

أتنان-أزيــار

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1102/09/10 81 مزدوجازيار04909Kرشيدة غضراوي

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

المدرسة البتدائية إقليم: أسا - الزاك

مركالة

202/09/20إقليم: أسا - الزاك 7 نعمسلم المتوكل 06835D)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

302/09/20إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: أسا - الزاك 7 مزدوجتغجيجت10588Hعزيز بنهناين

المدرسة البتدائية إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتح

النبعاث

404/09/12إقليم: طانطان 56 مزدوجطانطان )البلدية(15375Lليلة أزوض

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

102/09/20إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: أسا - الزاك 7 مزدوجتغجيجت10618Rم اركاز

المدرسة البتدائية 

مركالة

مجموعة مدارس عوينة إقليم: أسا - الزاك

ايتوسى البتدائية

1004/09/19إقليم: أسا - الزاك 10 نعممريم بوكنين 06842Lمزدوجعوينة يغمان

مجموعة مدارس 3 

مارس البتدائية

المدرسة البتدائية المير إقليم: أسا - الزاك

مولي عبد ا

104/09/18إقليم: طانطان 18 إلتحاق بالزوجمريم جمجي 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية طارق 

ابن زياد

المدرسة البتدائية إقليم: أسا - الزاك

الزرقطوني

102/09/20إقليم: كلميم 6 المازيغيةكلميم )البلدية(10543J رباب اقديم

مجموعة مدارس ابن 

عقول البتدائية

م م احمد المنصور إقليم: أسا - الزاك

الذهبي

504/09/20إقليم: كلميم 7 المازيغيةاداي10595Rهشام بويفتران

المدرسة البتدائية 

الهدى

المدرسة البتدائية الحي إقليم: كلميم

الحسني

116/09/96إقليم: برشيد 138 أقدمية 16 سنةاحمد الحنفي 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م ادموسى

المرابطين

602/09/15إقليم: طانطان 31 مزدوجطانطان )البلدية(25444Fاحمد فوزي

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: كلميمم م ابن طفيل

ملول
116/09/98 145 أقدمية 16 سنةاضرضور احمد 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

702/09/20إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: كلميمم م راس امليل 7 مزدوجتغجيجت10618Rالمين حسناء

المدرسة البتدائية 

المسيرة 2

116/09/93إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: كلميم 150 أقدمية 16 سنةالحيطي عبد ا 21001B)مزدوجمهدية )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م تيدالت

الواحة

106/09/01إقليم: كلميم 163 أقدمية 16 سنةالدحماني عبد الناصر 26846E)مزدوجكلميم )البلدية

304/09/19إقليم: كلميمم م العينإقليم: كلميمم م لبيار 14 مزدوجافركات10602Yالمصطفى أموش

م م مولي أحمد 

الدرقاوي

404/09/12إقليم: كلميمم م تينزرتإقليم: كلميم 23 نعمامشغل م 10589Jمزدوجتغجيجت

المدرسة البندائية حي 

المسيرة

عمالة: إنزكان ايت م الشهداءإقليم: كلميم

ملول
116/09/95 138 أقدمية 16 سنةانهاي علي 05048L الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

101/01/17إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: كلميمم م الشريف الدريسي 37 مزدوجزمامرة )البلدية(08098Bبشرى مرشد

المدرسة البتدائية 

المسيرةالخضراء

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عبادإقليم: كلميم

ملول
104/09/02 108 نعمبنمر احمد 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

104/09/19إقليم: كلميمم م افرض ند الحسينإقليم: كلميمم م ادموسى 11 مزدوجأيت بوفلن10564Gبوتغناش لغضف

مجموعة مدارس عبد إقليم: كلميمم م تكلث

الجليل القباج مركزية 

402/09/20إقليم: سيدي افني 8 إلتحاق بالزوججميلة باكي 17027Gمزدوجأيت الرخا

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م افرض ند الحسين

معركة أنوال

201/01/17إقليم: طانطان 21 مزدوجطانطان )البلدية(15374Kحسناء البيهات

904/09/19إقليم: كلميمم م لبيارإقليم: كلميمم م تكلث 14 مزدوجلبيار10626Zخيرة بوشدك

802/09/20إقليم: كلميمم م العينإقليم: كلميمم م راس امليل 7 مزدوجافركات10602Yركيبي احمد

المدرسة البتدائية 

الداخلة

المدرسة البتدائية إقليم: كلميم

النهضة

104/09/02إقليم: سيدي افني 42 نعمسعيد صرفان 16691S)مزدوجسيدي إفني )البلدية

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: كلميم

ملول
406/09/01 90 مزدوجالقليعة )البلدية(20000Nسميرة  المغيميمي

1002/09/10إقليم: كلميمم م ابن تومرتإقليم: كلميمم م واوملوكت 17 مزدوجأيت بوفلن10562Eعابدين عبد المجيد

المدرسة البتدائية 

الواحة

المدرسة البتدائية إبن إقليم: كلميم

زيدون

116/09/98إقليم: العيون 68 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hعبد الحي الدويري

المدرسة البتدائية بئر إقليم: كلميمم م تينزرت

أنزران

204/09/18إقليم: طانطان 31 مزدوجطانطان )البلدية(15371Gفاطمة نضيف

م م احمد المنصور 

الذهبي

ملحقة م خربة سيدي إقليم: كلميم

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها
204/09/12 24 مزدوجأيت عميرة26650Sكوثر مائيد
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

القدس

مدرسة الميرة لل إقليم: كلميم

حسناء

106/09/00إقليم: بنسليمان 130 أقدمية 16 سنةلعفر حنان 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: كلميمم م اغبالو

ملول
104/09/12 22 إلتحاق بالزوجمريم دو الفقير 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.ادريس بن زكريإقليم: كلميمم م ابن طفيل

وتنان
704/09/02 149 أقدمية 16 سنةنايت سي رشيدة 26478E)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية الحي إقليم: كلميم

الحسني

116/09/98إقليم: برشيد 128 أقدمية 16 سنةورغوس فاطمة 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

م م مولي أحمد إقليم: كلميمم م تينزرت

الدرقاوي

1004/09/19إقليم: كلميم 24 نعموهيا مليكة 10558Aمزدوجتكانت

المدرسة البتدائية ربوة 

الصهريج

عمالة: إنزكان ايت م ابن النفيسإقليم: كلميم

ملول
201/01/17 28 الدشيرة الجهادية 18675Yالطالبي ياسين

)البلدية(
المازيغية

المدرسة الجماعاتية 

إفران الطلس الصغير

المدرسة البتدائية إقليم: كلميم

الشهيد م الزرقطوني

202/09/15إقليم: السمارة 12 المازيغيةالسمارة )البلدية(10410Pالكبوس يحيى

المدرسة البتدائية 

لمتونة

102/01/17إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: كلميم 12 إلتحاق بالزوجالمروشي خديجة 03237T)المازيغيةتحناوت )البلدية

104/09/19إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 19 المازيغيةافران أطلس الصغير10572Rامكين مصطفى

م م الشيخ المدني 

الناصري

المدرسة الجماعاتية إقليم: كلميم

إفران الطلس الصغير

104/09/19إقليم: كلميم 9 المازيغيةافران أطلس الصغير27134Tحسن رفيق

المدرسة البتدائية 

عبدا بن ياسين

م.ج رسموكة مركز إقليم: كلميم

رسموكة

702/09/14إقليم: تيزنيت 12 المازيغيةأربعاء رسموكة25939Uعلي ابركان

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: كلميمم م افرض ند الحسين

ملول
201/01/17 21 المازيغيةأيت ملول )البلدية(19133Wم سلمي

المدرسة البتدائية جبل 

باني

المدرسة البتدائية علل إقليم: كلميم

بن عبدا

307/09/16إقليم: كلميم 30 المازيغيةبويز كارن )البلدية(10551Tمريم أركوا

104/09/19إقليم: كلميمم م اغبالوإقليم: كلميمم م تركمايت 9 المازيغيةافران أطلس الصغير10578Xمصطفى أزكاك

م م الشيخ المدني 

الناصري

عمالة: إنزكان ايت م السعديينإقليم: كلميم

ملول
402/01/17 35 الدشيرة الجهادية 05050Nمصطفى لشكر

)البلدية(
المازيغية

مجموعة مدارس 

القادسية مركزية امي 

116/09/94إقليم: سيدي افنيمدرسة المنطلقإقليم: سيدي افني 203 أقدمية 16 سنةإبراهيم بنسعيد 27543M)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس 

القاضي م أوبلوش 

902/09/20إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: سيدي افني 17 مزدوجتغجيجت10588Hأعناو جميعة
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس النعمة 

مركزية اتنين ايت 

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: سيدي افني

باها
705/09/11 38 مزدوجأيت عميرة05174Yابراهيم اهريش

المدرسة البتدائية 

الداخلة

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

116/09/99إقليم: سيدي افني 94 نعماحمد شادلي 16695W)مزدوجسيدي إفني )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

أنفك

م.م  وادي المخازن إقليم: سيدي افني

مركزية ادبركة

1004/09/19إقليم: سيدي افني 13 مزدوجتنكرفا16772Eاخصاصي عبد الحميد

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

405/09/11إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: سيدي افني 31 مزدوجسيدي المختار02926Eاكوبي رقية

مجموعة مدارس ابن 

باجة مركزية ادناصر

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

المرابطين

312/01/17إقليم: طانطان 45 مزدوجطانطان )البلدية(25444Fالبصير بشرى

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن الحسينإقليم: سيدي افني

ملول
105/09/03 139 أقدمية 16 سنةالحربيلي حورية 05053S الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس أبي 

الحسن اللغي مركزية 

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي افني

أنفك

104/09/19إقليم: سيدي افني 14 مزدوجانفك27450Lالحسن بموح

م.م الضياء مركزية 

سيدي علي بوزيد

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

العرفان

902/09/15إقليم: العيون 21 مزدوجالعيون )البلدية(20466Vالحسين   مسكين

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

حليمة السعدية

304/09/19إقليم: طانطان 14 مزدوجالوطية )البلدية(25787Dالزهرة بشكوض

مجموعة مدارس 

القاضي م أوبلوش 

مجموعة مدارس النسيم إقليم: سيدي افني

مركزية امي نفاست

302/09/20إقليم: سيدي افني 8 إلتحاق بالزوجالساري فوزية 16748Dمزدوجامي نفاست

مجموعة مدارس 

الصخور مركزية 

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: سيدي افني

باها
202/09/16 45 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jالسعدية اتزمورت

مجموعة مدارس 

الرازي مركزية اوكرز

عمالة: إنزكان ايت م الوحدةإقليم: سيدي افني

ملول
905/09/08 65 إلتحاق بالزوجالسعدية عمري 23784B)مزدوجانزكان )البلدية

مجموعة مدارس 

الزهراوي مركزية 

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

901/01/17إقليم: سيدي افني 14 مزدوجمستي16718Wالسفياني م

مجموعة مدارس عقبة 

بن نافع مركزية 

عمالة: إنزكان ايت م الجهادإقليم: سيدي افني

ملول
516/09/99 127 مزدوجالقليعة )البلدية(19998Lالضعيف عبد ا

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الخوارزمي مركزية 

304/09/18إقليم: سيدي افني 31 مزدوجسيدي مبارك16989Rالعربي  بلحسين

م.م عمر ابن الخطاب 

مركزية ميرغت

102/09/10إقليم: كلميمم م تينزرتإقليم: سيدي افني 38 مزدوجتغجيجت10589Jالعربي بركة
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس النعمة 

مركزية اتنين ايت 

عمالة: أكادير  إدا م. الطلـس تليــلإقليم: سيدي افني

وتنان
204/09/02 157 أقدمية 16 سنةالهام الهللي 24027R)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الضحى مركزية 

اكني ندزوهو

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: سيدي افني

مركزية ميرغت

106/09/17إقليم: سيدي افني 29 إلتحاق بالزوجالهباري الزهرة 17006J سيدي حساين أو

علي
مزدوج

م.م الضحى مركزية 

اكني ندزوهو

م.م أنوال مركزية اتنين إقليم: سيدي افني

اقديم

404/09/18إقليم: سيدي افني 18 مزدوجتنكرفا16771Dالهباري نعيمة

مجموعة مدارس 

الصخور مركزية 

مجموعة مدارس عقبة إقليم: سيدي افني

بن نافع مركزية 

706/09/17إقليم: سيدي افني 28 مزدوجاسبوية16730Jايوب  كملي

مجموعة مدارس عقبة 

بن نافع مركزية 

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

معركة أنوال

302/09/20إقليم: طانطان 17 مزدوجطانطان )البلدية(15374Kبشرى نجحي

مجموعة مدارس 

الشاطئ مركزية 

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

الوحدة

804/09/12إقليم: طانطان 31 مزدوجطانطان )البلدية(15364Zبن جدي ربيعة

م.م الضحى مركزية 

اكني ندزوهو

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الزهراوي مركزية 

206/09/17إقليم: سيدي افني 28 مزدوجاثنين املو16764Wبوعشرة سميرة

م.م  وادي المخازن 

مركزية ادبركة

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

حليمة السعدية

304/09/19إقليم: طانطان 11 مزدوجالوطية )البلدية(25787Dتوفيق الزهرة

مجموعة مدارس ابن 

زهر مركزية تهنكاك

م.م ابراهيم الروداني إقليم: سيدي افني

مركزية ادوعلي

102/09/20إقليم: سيدي افني 7 سيدي عبد ا أو 17037Tجامع  داز

بلعيد
مزدوج

مجموعة مدارس 

تجاجت مركزية تجاجت

مجموعة مدارس ادريس إقليم: سيدي افني

الحارثي

902/09/20إقليم: طانطان 7 مزدوجابطيح15382Uجميلة امما

مجموعة مدارس 

المعري مركزية تغيرت

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الشعاع مركزية 

102/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجاثنين املو16755Lحافظ اكرامي

مجموعة مدارس 

الغزالي مركزية كاور

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

حليمة السعدية

704/09/19إقليم: طانطان 14 مزدوجالوطية )البلدية(25787Dحسن ابوالقاسم

مجموعة مدارس أبي 

الحسن اللغي مركزية 

مجموعة مدارس طارق إقليم: سيدي افني

بن زياد مركزية ابضر

204/09/19إقليم: سيدي افني 14 مزدوجايبضر17055Mحسون الكبوس

مجموعة مدارس أبو 

بكر الصديق مركزية 

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

502/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجمستي16718Wحفيظ المستغفر

المدرسة الجماعاتية 

أنفك

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

204/09/19إقليم: سيدي افني 13 مزدوجمستي16718Wحفيظ بوتحيكت

مجموعة مدارس النجاح 

مركزية تلكدوار

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الحنصالي مركزية 

204/09/18إقليم: سيدي افني 21 مزدوجسيدي مبارك16999Bحفيظة أكرويض
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس أبو إقليم: سيدي افني

بكر الصديق مركزية 

104/09/19إقليم: سيدي افني 14 مزدوجتنكرفا16780Nحفيظة عنوز

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

مجموعة مدارس ادريس إقليم: سيدي افني

الحارثي

702/09/20إقليم: طانطان 7 مزدوجابطيح15382Uحمزة العلوي

مجموعة مدارس التلل 

مركزية ادبنران

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

الموحدين

102/09/20إقليم: طانطان 17 مزدوجطانطان )البلدية(25228Wحنان بتوش

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

مجموعة مدارس مركالة إقليم: سيدي افني

المركزية

602/09/20إقليم: طانطان 17 مزدوجامسيد26986Gحياة سهيل

مجموعة مدارس 21 

غشت مركزية اداي

عمالة: إنزكان ايت م النهضةإقليم: سيدي افني

ملول
104/09/02 129 إلتحاق بالزوجةخالد الزاغو 05049M الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس 

الشعاع مركزية 

مجموعة مدارس 23 إقليم: سيدي افني

نونبر مركزية فم كيزي

902/09/20إقليم: سيدي افني 7 إلتحاق بالزوجخديجة بن بريكة 16743Yمزدوجامي نفاست

مجموعة مدارس 

تجاجت مركزية تجاجت

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

حليمة السعدية

202/09/20إقليم: طانطان 17 مزدوجالوطية )البلدية(25787Dخديجة مازي

المدرسة البتدائية 

النهضة

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

الداخلة

106/09/01إقليم: كلميم 64 نعمراجي م مولود 10540F)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس ابن 

زهر مركزية تهنكاك

م.م المعتمد بن عباد إقليم: سيدي افني

مركزية ايت اعزا

702/09/16إقليم: سيدي افني 45 مزدوجتيوغزة16806Sرحمة المصلوحي

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس ابن إقليم: سيدي افني

زيدون مركزية انامر

102/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجاسبوية16738Tرشيد الذهبي

مجموعة مدارس أبي 

الحسن اللغي مركزية 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

القاضي م أوبلوش 

206/09/17إقليم: سيدي افني 38 مزدوجاربعاء أيت عبد ا16790Zرشيد اوبيروك

مجموعة مدارس 

الحنصالي مركزية 

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: سيدي افني

باها
502/09/14 28 مزدوجأيت ميلك05246Bرشيد زوبير

م.م الضياء مركزية 

سيدي علي بوزيد

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت 

104/09/18إقليم: سيدي افني 21 إلتحاق بالزوجرشيدة وداد 17026Fمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس أبو 

بكر الصديق مركزية 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

القادسية مركزية امي 

102/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجاثنين املو16758Pرقية جعفري

مجموعة مدارس 

الشاطئ مركزية 

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

معركة أنوال

802/09/16إقليم: طانطان 21 مزدوجطانطان )البلدية(15374Kسعاد  صابر

مجموعة مدارس ابن 

زهر مركزية تهنكاك

م.م الضحى مركزية إقليم: سيدي افني

اكني ندزوهو

202/09/20إقليم: سيدي افني 7 سيدي عبد ا أو 17038Uسعيد  الهنكاوش

بلعيد
مزدوج
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

الغزالي مركزية كاور

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: سيدي افني

ادبيفنشكير

804/09/19إقليم: سيدي افني 14 سيدي حساين أو 17013Sسعيد أيت ام

علي
مزدوج

م.م  م بن الحسين 

مركزية اسك

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: سيدي افني

وتنان
116/09/99 171 أقدمية 16 سنةسعيد السلمي 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

مجموعة مدارس 

الصخور مركزية 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

القاضي عياض مركزية 

104/09/18إقليم: سيدي افني 28 مزدوجاربعاء أيت عبد ا16789Yسعيد بوكراع

مجموعة مدارس الجبل 

الخضر مركزية مستي

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: سيدي افني

باها
304/09/12 21 إلتحاق بالزوجةسعيد عفيف 05156Dمزدوجسيدي بيبي

م.م  وادي المخازن 

مركزية ادبركة

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

القادسية مركزية امي 

404/09/19إقليم: سيدي افني 11 مزدوجاثنين املو16758Pسكينة حيجوب

مجموعة مدارس 21 

غشت مركزية اداي

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الندلس مركزية 

204/09/19إقليم: سيدي افني 14 مزدوجمستي16722Aسلمى الباعمراني

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الشاطئ مركزية 

206/09/17إقليم: سيدي افني 28 مزدوجمير لفت16836Zسميرة إدوماني

مجموعة مدارس 

الزهراوي مركزية 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

القادسية مركزية امي 

404/09/19إقليم: سيدي افني 11 مزدوجاثنين املو16758Pسميرة الزكريتي

مجموعة مدارس 

الفارابي مركزية سيدي 

106/09/01إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: سيدي افني 163 أقدمية 16 سنةسميرة معزي 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس 

الشعاع مركزية 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الشهداء مركزية اصبويا

702/09/20إقليم: سيدي افني 7 إلتحاق بالزوجسناء التائب 16725Dمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس أبو 

بكر الصديق مركزية 

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

القاضي عياض

304/09/18إقليم: طانطان 21 مزدوجطانطان )البلدية(15373Jعالي حمنا

مجموعة مدارس 

المرابطين مركزية 

المدرسة الجماعاتية مير إقليم: سيدي افني

اللفت

116/09/96إقليم: سيدي افني 189 أقدمية 16 سنةعبد الرحيم الدودي 27542Lمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس أبي 

الحسن اللغي مركزية 

مجموعة مدارس ابن إقليم: سيدي افني

زيدون مركزية انامر

102/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجاسبوية16738Tعبد ا الرايس

مجموعة مدارس ابن 

زهر مركزية تهنكاك

م.م أنوال مركزية اتنين إقليم: سيدي افني

اقديم

306/09/17إقليم: سيدي افني 28 مزدوجتنكرفا16771Dعبد ا الهللي

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

المعري مركزية تغيرت

104/09/18إقليم: سيدي افني 21 مزدوجتيغيرت17062Vعمر إلكي

مجموعة مدارس 

القاضي م أوبلوش 

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سيدي افني

سينا

102/09/20إقليم: طانطان 17 مزدوجطانطان )البلدية(15378Pعنان حسناء

1 112



المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ابن 

زيدون مركزية انامر

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

106/09/17إقليم: سيدي افني 22 مزدوجمستي16718Wفؤاد أمين

مجموعة مدارس 

العلويين مركزية 

406/09/17إقليم: كلميمم م تيدالتإقليم: سيدي افني 38 مزدوجفاصك10619Sفاطمة أزعيتر

المدرسة الجماعاتية 

تيوغزة

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

حليمة السعدية

101/03/11إقليم: طانطان 28 مزدوجالوطية )البلدية(25787Dفاطمة الدرقاوي

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

604/09/19إقليم: سيدي افني 14 مزدوجمستي16718Wفاطمة الهباري

مجموعة مدارس ابن 

زهر مركزية تهنكاك

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

520/11/17إقليم: سيدي افني 28 مزدوجتيوغزة16801Lفاطمة بولهدير

مجموعة مدارس أبو 

بكر الصديق مركزية 

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

القاضي عياض

104/09/19إقليم: طانطان 24 مزدوجطانطان )البلدية(15373Jفتيحة أوبنهمو

مجموعة مدارس 21 

غشت مركزية اداي

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدم 2إقليم: سيدي افني

وتنان
106/09/01 163 أقدمية 16 سنةفضيلة بكا 20606X)مزدوجاكادير )البلدية

مجموعة مدارس 

الصخور مركزية 

1001/01/17إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: سيدي افني 21 مزدوجتمولي10584Dكريم السعيد

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

م.م  وادي المخازن إقليم: سيدي افني

مركزية ادبركة

802/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجتنكرفا16772Eلبنى ادازكاغ

مجموعة مدارس 

القاضي م أوبلوش 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الغزالي مركزية كاور

104/09/19إقليم: سيدي افني 13 مزدوجانفك17087Xلطيفة الكي

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

الداخلة

206/09/00إقليم: سيدي افني 88 نعملطيفة بوروان 16696X)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

م.م العرعار مركزية إقليم: سيدي افني

تيورضوين

102/09/20إقليم: سيدي افني 7 سيدي عبد ا أو 17043Zلكلب عبد الرحيم

بلعيد
مزدوج

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الفارابي مركزية سيدي 

304/09/18إقليم: سيدي افني 21 مزدوجسيدي مبارك16991Tمبارك بحليل

مجموعة مدارس أبو 

بكر الصديق مركزية 

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

الموحدين

504/09/18إقليم: طانطان 18 مزدوجطانطان )البلدية(25228Wم أبل

م.م المعتمد بن عباد 

مركزية ايت اعزا

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

المرابطين مركزية 

206/09/16إقليم: سيدي افني 31 مزدوجمير لفت16831Uم أشرك

مجموعة مدارس أبو 

بكر الصديق مركزية 

مجموعة مدارس النجاح إقليم: سيدي افني

مركزية تلكدوار

104/09/18إقليم: سيدي افني 21 إلتحاق بالزوجةم أهلفون 16796Fمزدوجاربعاء أيت عبد ا
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

الفارابي مركزية سيدي 

116/09/96إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: سيدي افني 193 أقدمية 16 سنةم زعنون 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس 

الزدهار مركزية كرامة

مجموعة مدارس لحمادة إقليم: سيدي افني

البتدائية

102/09/20إقليم: أسا - الزاك 7 مزدوجلبويرات06838Gم شرقاوي

مجموعة مدارس ابن 

باجة مركزية ادناصر

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

القاضي م أوبلوش 

106/09/17إقليم: سيدي افني 19 مزدوجاربعاء أيت عبد ا16790Zم صابر

مجموعة مدارس 

الصخور مركزية 

502/09/20إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: سيدي افني 17 مزدوجاداي10597Tمريم اكرضيض

م.م أنوال مركزية اتنين 

اقديم

م.م  يعقوب المنصور إقليم: سيدي افني

مركزية ادوعراب

404/09/18إقليم: سيدي افني 15 إلتحاق بالزوجمريم الكدايل 17012R سيدي حساين أو

علي
مزدوج

مجموعة مدارس ابن 

زهر مركزية تهنكاك

م.م الضياء مركزية إقليم: سيدي افني

سيدي علي بوزيد

306/09/17إقليم: سيدي افني 28 مزدوجتيوغزة16815Bمريم جمال

مجموعة مدارس النعمة 

مركزية اتنين ايت 

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: سيدي افني

باها
704/09/12 22 إلتحاق بالزوجمريم سكمي 05233Mمزدوجبلفاع

مجموعة مدارس 

المعري مركزية تغيرت

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الشعاع مركزية 

1002/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجاثنين املو16755Lمصطفى الهباري

مجموعة مدارس 

المعري مركزية تغيرت

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: سيدي افني

باها
304/09/12 31 مزدوجأيت عميرة05178Cمصطفى دهباني

مجموعة مدارس 

الزهراوي مركزية 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الشاطئ مركزية 

312/01/17إقليم: سيدي افني 32 مزدوجمير لفت16836Zمليكة أبعقيل

م.م الضحى مركزية 

اكني ندزوهو

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت 

104/09/18إقليم: سيدي افني 15 إلتحاق بالزوجةمهي الحسن 17026Fمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس 

الزهراوي مركزية 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

المرابطين مركزية 

212/01/17إقليم: سيدي افني 35 مزدوجمير لفت16831Uموزون عبد ا

م.م أم المؤمنين مركزية 

ادبيفنشكير

102/09/15إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: سيدي افني 21 إلتحاق بالزوجةموسى ادمولود 17536Kمزدوجلكفيفات

مجموعة مدارس 21 

غشت مركزية اداي

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن الحسينإقليم: سيدي افني

ملول
104/09/02 125 إلتحاق بالزوجنادية شرفاء 05053S الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

مجموعة مدارس 

العلويين مركزية 

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الشاطئ مركزية 

406/09/17إقليم: سيدي افني 38 مزدوجمير لفت16836Zوردة عبدالعالم

مجموعة مدارس ابن 

زهر مركزية تهنكاك

602/09/20إقليم: كلميمم م لبيارإقليم: سيدي افني 7 مزدوجلبيار10626Zيحضيه  تريفيس
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

المعري مركزية تغيرت

302/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجتيغيرت17062Vيمينة صافي

مجموعة مدارس 

المعري مركزية تغيرت

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

القاضي م أوبلوش 

102/09/20إقليم: سيدي افني 7 مزدوجاربعاء أيت عبد ا16790Zيوسف بوغابا

المدرسة البتدائية م 

كريم بن ابراهيم

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

عبدا بن ياسين

902/09/16إقليم: كلميم 34 المازيغيةكلميم )البلدية(10537Cأسماء  أطبيب

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

عبدا بن ياسين

902/09/16إقليم: كلميم 40 المازيغيةكلميم )البلدية(10537Cجامع البحري

المدرسة الجماعاتية 

تيوغزة

502/09/15إقليم: تيزنيتم. المختار السوسيإقليم: سيدي افني 39 المازيغيةتزنيت )البلدية(16704Fحسن أبدار

المدرسة الجماعاتية 

تيوغزة

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

للحسناء

102/09/16إقليم: كلميم 28 المازيغيةكلميم )البلدية(10544Kسليمان بوشان

مجموعة مدارس النعمة 

مركزية اتنين ايت 

المدرسة البندائية حي إقليم: سيدي افني

المسيرة

302/09/20إقليم: كلميم 7 إلتحاق بالزوجكلثومة بوهدى 03394N)المازيغيةبويز كارن )البلدية

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

مدرسة لل سلمى إقليم: طانطان

البتدائية

103/09/13إقليم: طانطان 50 مزدوجالوطية )البلدية(27108Pأكبار غزلن

المدرسة البتدائية 

معركة أنوال

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

الحسن الثاني

106/09/01إقليم: طانطان 100 أقدمية 12 سنةالبصير لطيفة 15366B)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية 

يوسف بن تاشفين

المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

104/09/02إقليم: طانطان 90 مزدوجطانطان )البلدية(15376Mالبهلول   نادية

المدرسة البتدائية بئر 

أنزران

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: طانطان

الفنيدق
505/09/07 64 مزدوجالفنيدق )البلدية(05430Bامزيان اشراق

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

الموحدين

102/09/14إقليم: طانطان 18 مزدوجطانطان )البلدية(25228Wبجنوين م

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: طانطان

شوقي

116/09/98إقليم: العيون 130 أقدمية 16 سنةبوالجلل  المهدي 25539J)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

مدرسة لل سلمى إقليم: طانطان

البتدائية

116/09/99إقليم: طانطان 74 مزدوجالوطية )البلدية(27108Pبوحبة علي

المدرسة البتدائية 

حفصة بنت عمر

المدرسة البتدائية بئر إقليم: طانطان

أنزران

210/01/17إقليم: طانطان 28 مزدوجطانطان )البلدية(15371Gجميلة الزادي

المدرسة البتدائية ابو 

بكر الصديق

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

المرابطين

202/09/16إقليم: طانطان 32 مزدوجطانطان )البلدية(25444Fحسان الخيالي
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ادريس 

الحارثي

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

الحسن الثاني

102/09/20إقليم: طانطان 10 إلتحاق بالزوجحياة صيكا 15366B)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

معركة الدشيرة

105/09/11إقليم: طانطان 16 مزدوجالوطية )البلدية(15379Rحياة لمعني

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

معركة الدشيرة

104/09/19إقليم: طانطان 18 مزدوجالوطية )البلدية(15379Rخديجة بوركان

المدرسة البتدائية 

معركة أنوال

المدرسة البتدائية ابو إقليم: طانطان

بكر الصديق

104/09/02إقليم: طانطان 96 أقدمية 12 سنةداحوان  حفيظة 27229W)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس مركالة 

المركزية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: طانطان

سينا

702/09/20إقليم: طانطان 17 مزدوجطانطان )البلدية(15378Pربيعة باكريم

مجموعة مدارس ادريس 

الحارثي

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

معركة أنوال

101/01/17إقليم: طانطان 21 مزدوجطانطان )البلدية(15374Kزنداك حدهم

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

صلح الدين اليوبي

105/09/08إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(26039Cسعاد فكولي

المدرسة البتدائية 

معركة أنوال

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

المرابطين

110/01/17إقليم: طانطان 38 مزدوجطانطان )البلدية(25444Fسعدية أدياني

المدرسة البتدائية 

النبعاث

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

سيدي احمد ادبدا

105/09/11إقليم: بوجدور 22 إلتحاق بالزوجسكينة بوعنان 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية 

القاضي عياض

المدرسة البتدائية ابن إقليم: طانطان

سينا

302/09/14إقليم: طانطان 24 مزدوجطانطان )البلدية(15378Pعزيز حكيم

المدرسة البتدائية 

حليمة السعدية

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

الحسن الثاني

102/09/15إقليم: طانطان 16 إلتحاق بالزوجغزلن بركاتي 15366B)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية 

الموحدين

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

القاضي عياض

106/09/17إقليم: طانطان 28 مزدوجطانطان )البلدية(15373Jكركوش رشيدة

المدرسة البتدائية 

معركة أنوال

المدرسة البتدائية ابو إقليم: طانطان

بكر الصديق

106/09/17إقليم: طانطان 34 مزدوجطانطان )البلدية(27229Wلبنى سربوش

مدرسة لل سلمى 

البتدائية

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

معركة أنوال

110/01/17إقليم: طانطان 18 مزدوجطانطان )البلدية(15374Kمحماد بيسوكال

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

معركة الدشيرة

116/09/95إقليم: العيون 134 أقدمية 16 سنةهنان    عمر 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

يوسف بن تاشفين

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

حفصة بنت عمر

106/09/17إقليم: طانطان 18 مزدوجطانطان )البلدية(15367Cياسين حمو علي
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

العبور

عمالة: إنزكان ايت م اليرموكإقليم: طانطان

ملول
802/09/16 32 المازيغيةأيت ملول )البلدية(19999Mفاضمة اخنخام
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

11

المدرسة البتدائية 

لنبعاث

المدرسة البتدائية حمان إقليم: بوجدور

الفطواكي

116/09/85إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(06445Eأجكون سعيد

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: بوجدور 128 أقدمية 16 سنةأشرف  بزناني 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

إقليم: شتوكة آيت م. ابن بطوطةإقليم: بوجدور

باها
704/09/02 64 مزدوجبلفاع21201Uأهرور لحسن

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

116/09/94عمالة: الميةالنسيمإقليم: بوجدور 144 أقدمية 16 سنةادريس  المصباحي 26900N)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية إقليم: بوجدور

معركة تيسلتين

109/01/17إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(25334Lالسعدية جللي

المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية إقليم: بوجدور

المسيرة الخضراء

105/09/07إقليم: بوجدور 8 مزدوجبوجدور )البلدية(06480Tالعماري لعروصي

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية إقليم: بوجدور

لنبعاث

109/01/17إقليم: بوجدور 40 مزدوجبوجدور )البلدية(06479Sايمان اساوي

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية عبد إقليم: بوجدور

العزيز خيا

107/09/17إقليم: بوجدور 20 مزدوجبوجدور )البلدية(19283Jبهيجة الراحلي

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية عبد إقليم: بوجدور

الكريم الخطابي

104/09/02إقليم: العيون 104 أقدمية 12 سنةخيبري  غزلن 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية كم 

الوحدة 2

206/09/07عمالة: الميةالبيرونيإقليم: بوجدور 82 مزدوجالمية )البلدية(18532Tذكرى خومري

المدرسة البتدائية عبد 

العزيز خيا

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: بوجدور

ملول
406/09/00 39 إلتحاق بالزوجةرشيد  سنيد 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية الحي إقليم: بوجدور

الحجري

104/09/12إقليم: العيون 64 مزدوجالعيون )البلدية(06443Cزينة بوكشت

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: بوجدور

بن نافع

802/09/14إقليم: السمارة 18 مزدوجالسمارة )البلدية(10411Rسالم بهي

المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية إبن إقليم: بوجدور

زيدون

604/09/19إقليم: العيون 22 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hسعيدة أجاف

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: بوجدور

سينا

202/09/10إقليم: طانطان 52 مزدوجطانطان )البلدية(15378Pسكيح ادريجة

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية 20 إقليم: بوجدور

غشت

101/01/17إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(26041Eسكينة كايسي
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

النهضة

102/09/10إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: بوجدور 28 مزدوججبل لحبيب05489Rعبد ا رمان

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية إقليم: بوجدور

الحسن الثاني

106/09/17إقليم: بوجدور 24 مزدوجبوجدور )البلدية(06478Rمرية حمانة

المدرسة البتدائية 

سيدي احمد ادبدا

المدرسة  البتدائية إقليم: بوجدور

مولي رشيد

202/09/20إقليم: بوجدور 6 مزدوجبوجدور )البلدية(20845Gنورا شوقي

المدرسة  البتدائية 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية إقليم: بوجدور

سيدي احمد ادبدا

102/09/10إقليم: بوجدور 66 مزدوجبوجدور )البلدية(25559Fودرزان لطيفة

المدرسة البتدائية عبد 

العزيز خيا

عمالة: إنزكان ايت م الشهداءإقليم: بوجدور

ملول
102/09/14 52 الدشيرة الجهادية 05048Lأزاض نزهة

)البلدية(
المازيغية

المدرسة البتدائية 

الحسن الثاني

204/09/19إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد اإقليم: بوجدور 22 المازيغيةاخفنير06452Mالطاهر إفريزم

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية حي إقليم: السمارة

مولي رشيد

102/09/20إقليم: السمارة 7 مزدوجالسمارة )البلدية(10412Sإلهام غريس

مدرسة عبد الكريم إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدم

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل
116/09/94 40 بني مكادة 21699Kاسماعيل السعدي

)المقاطعة(
مزدوج

106/09/00إقليم: تطوانمدرسة ابن الثيرإقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدم 118 أقدمية 16 سنةاسميدة أحمد 05389G)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة البتدائية 

الواحة

المدرسة البتدائية إبن إقليم: السمارة

زيدون

207/09/17إقليم: العيون 24 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hالباقيلي ياسين

المدرسة البتدائية ابن 

زهر

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: السمارة

باها
116/09/96 117 إلتحاق بالزوجةالحمراوي خالد 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

206/09/01إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدمإقليم: السمارة 24 مزدوجالسمارة )البلدية(10409Nالرامي عثمان

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

102/09/10إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية تكلإقليم: السمارة 18 مزدوجالسمارة )البلدية(27515Gالعمري ادريس

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

102/09/20إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدمإقليم: السمارة 17 مزدوجالسمارة )البلدية(10409Nالواضحة الهراوي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدم

الكريم الخطابي

201/01/12إقليم: العيون 34 مزدوجالعيون )البلدية(06438Xالوعباني للة

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية إقليم: السمارة

المنفلوطي

102/09/20إقليم: العيون 7 إلتحاق بالزوجحبيبة الشرفي 25879D)مزدوجالعيون )البلدية
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

الشهيد م الزرقطوني

106/09/17إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدمإقليم: السمارة 28 مزدوجالسمارة )البلدية(10409Nرزوقي مينة

المدرسة البتدائية 

المركزية النور

عمالة: إنزكان ايت م الشهداءإقليم: السمارة

ملول
104/09/02 157 أقدمية 16 سنةزهير رشيد 05048L الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

المركزية النور

المدرسة البتدائية إبن إقليم: السمارة

رشد

104/09/02إقليم: العيون 157 أقدمية 16 سنةسجود المصطفى 06449J)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

زهر

عمالة: أكادير  إدا م. بئـر انزرانإقليم: السمارة

وتنان
116/09/92 148 أقدمية 16 سنةسليم عبد الحفيظ 04845R)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية 

المركزية طه بلقاسم

المدرسة البتدائية ابن إقليم: السمارة

الهيثم

102/09/20إقليم: بوجدور 7 مزدوجبوجدور )البلدية(25048Aعبد الوهاب بن الصابي

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية ابن إقليم: السمارة

زهر

302/09/20إقليم: السمارة 7 مزدوجالسمارة )البلدية(20213Vفاطمة الزهراء ليعيشي

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية إقليم: السمارة

السلم

102/09/20إقليم: السمارة 17 مزدوجالسمارة )البلدية(27098Dللة لعسيري

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

المدرسة البتدائية خالد إقليم: السمارة

بن الوليد

204/09/12إقليم: طانطان 22 مزدوجطانطان )البلدية(15368Dلبيهي م

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية إقليم: السمارة

السلم

402/09/20إقليم: السمارة 17 مزدوجالسمارة )البلدية(27098Dليلى الرميتي

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية إقليم: السمارة

السلم

102/09/20إقليم: السمارة 7 مزدوجالسمارة )البلدية(27098Dمصطفى ازنير

المدرسة البتدائية 

المركزية طه بلقاسم

المدرسة البتدائية إبن إقليم: السمارة

زيدون

117/09/84إقليم: العيون 24 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hمولي الحسن تللول

المدرسة البتدائية 

السلم

المدرسة البتدائية إقليم: السمارة

الشهيد م الزرقطوني

106/09/17إقليم: السمارة 28 مولي سيد أحمد الركيبي 

بركات
10410P)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية إقليم: السمارة

المركزية طه بلقاسم

202/09/20إقليم: السمارة 17 مزدوجالسمارة )البلدية(10408Mمينة بنسعيد

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية ابن إقليم: السمارة

زهر

502/09/20إقليم: السمارة 7 مزدوجالسمارة )البلدية(20213Vوفاء فواج

المدرسة البتدائية 

الحسن الول

206/09/01إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: السمارة 128 أقدمية 16 سنةولد لبريني حسن 14529Sمزدوجاولد الصغير

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

المدرسة البتدائية أبو إقليم: العيون

بكر الصديق

101/01/10إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(22977Zأبريك جميلة
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية حمان إقليم: العيون

الفطواكي

302/09/16إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(06445Eأميمة الباشا

المدرسة البتدائية إبن 

رشد

730/09/05إقليم: آسفيم/م دار الزرهونيإقليم: العيون 90 إلتحاق بالزوجإيمان  السمللي 13829Fمزدوجالبدوزة

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

الشهيد إدريس الحرثي

106/09/01إقليم: العيون 22 مزدوجالعيون )البلدية(06430Nابراهيم رسموكي

المدرسة البتدائية إبن 

سينا

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

الشهيد م الزرقطوني

304/09/12إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(06441Aابراهيم وربع

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

المدرسة البتدائية بئر إقليم: العيون

أنزران

302/09/10إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(06436Vازناك امال

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية حمان إقليم: العيون

الفطواكي

1002/09/16إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(06445Eاشوبير محند

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية حمان إقليم: العيون

الفطواكي

102/09/16إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(06445Eالسالكة زيدان

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

عائشة أم المؤمنين

602/09/16إقليم: العيون 24 مزدوجالعيون )البلدية(24336Bالشيخ النعمة اباحازم

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

أسامة بن زيد

209/01/17إقليم: العيون 30 مزدوجالعيون )البلدية(25878Cالعامري أسماء

المدرسة البتدائية 

فاطمة الفهرية

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المختار السوسي

116/09/95إقليم: العيون 52 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fالغمري حميد

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

أسامة بن زيد

102/09/14إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(25878Cالمصطفى  بعل

المدرسة البتدائية 

صلح الدين اليوبي

عمالة: إنزكان ايت م السلمإقليم: العيون

ملول
616/09/97 114 أقدمية 16 سنةالناجمة ألمو 19138B الدشيرة الجهادية

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

معركة وادي الصفا

205/09/11إقليم: العيون 34 مزدوجالعيون )البلدية(24873Kالهام فارس

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المنفلوطي

104/09/19إقليم: العيون 13 إلتحاق بالزوجايت لحسن سكينة 25879D)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الحجري

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: العيون

شوقي

204/09/12إقليم: العيون 34 مزدوجالعيون )البلدية(25539Jبشرى أمين

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

العرفان

402/09/16إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(20466Vبللي ابراهيم
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية الحي 

الحجري

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيون

رشد

101/01/10إقليم: العيون 34 مزدوجالعيون )البلدية(06449Jبن الطالب موسى مليكة

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيونمركزية الدشيرة

زيدون

104/09/18إقليم: العيون 21 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hبوشيخة يوسف

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: العيون

وتنان
116/09/82 146 أقدمية 16 سنةحسن الرهلة 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

فاطمة الفهرية

812/01/17إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(24990Mحسن وشواي

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية بئر إقليم: العيون

أنزران

1004/09/18إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(06436Vحقي مريم

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

صلح الدين اليوبي

404/09/18إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(26039Cحنان بوبلل

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية الحي إقليم: العيون

الحجري

104/09/18إقليم: العيون 18 إلتحاق بالزوجرباب فيراس 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

معركة وادي الصفا

المدرسة البتدائية عبد إقليم: العيون

الكريم الخطابي

116/09/98إقليم: العيون 98 أقدمية 12 سنةرجاء قديري 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

مجموعة مدارس إقليم: العيون

المرابطين مركزية 

316/09/96إقليم: سيدي افني 56 مزدوجمير لفت16831Uرشيد  بلفقير

المدرسة البتدائية أبو 

بكر الصديق

116/09/98عمالة: الميةعين حرودة 1إقليم: العيون 118 إلتحاق بالزوجرشيدة أعموش 01715N عين حرودة

)البلدية(
مزدوج

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية أبو إقليم: العيون

بكر الصديق

604/09/18إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(22977Zسعاد بوجاد

المدرسة البتدائية 

تارومة

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

معركة تيسلتين

104/09/19إقليم: العيون 12 إلتحاق بالزوجسعاد صبير 25334L)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المرابطين

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

الشهيد إدريس الحرثي

102/09/10إقليم: العيون 24 مزدوجالعيون )البلدية(06430Nسعيد أوعشا

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية ابن إقليم: العيون

الهيثم

104/09/18إقليم: بوجدور 18 مزدوجبوجدور )البلدية(25048Aسكينة الجدري

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

معركة الدشيرة

702/09/16إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(25877Bسومية فريجيع

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيون

سينا

912/01/17إقليم: العيون 16 مزدوجالعيون )البلدية(06442Bسيدي أحمد بلقاضي
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية بئر 

أنزران

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المنفلوطي

114/09/01إقليم: العيون 86 مزدوجالعيون )البلدية(25879Dشكير العسراوي

المدرسة البتدائية بئر 

أنزران

المدرسة البتدائية طارق إقليم: العيون

بن زياد

106/09/00إقليم: العيون 70 مزدوجالعيون )البلدية(06433Sصباح اسويح

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

الشهيد إدريس الحرثي

109/12/11إقليم: العيون 42 مزدوجالعيون )البلدية(06430Nعائشة الخولطي

المدرسة البتدائية إقليم: العيونمركزية الدشيرة

لنبعاث

104/09/19إقليم: بوجدور 24 مزدوجبوجدور )البلدية(06479Sعامر عسراوي

المدرسة البتدائية م 

السادس

812/09/02عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: العيون 122 أقدمية 16 سنةعبد الفتاح عسيل 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

إقليم: قلعة مدرسة ابن حزمإقليم: العيون

 السراغنة
106/09/01 52 مزدوجالعطاوية )البلدية(08768Eعبد اللطيف وضاف

المدرسة البتدائية 

حسان بن تابث

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: العيون

شوقي

305/09/11إقليم: العيون 32 مزدوجالعيون )البلدية(25539Jفاطمة الزهراء اعميرة

المدرسة البتدائية 

معركة الدشيرة

المدرسة البتدائية حمان إقليم: العيون

الفطواكي

302/09/09إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(06445Eفاطمة الزهراء تخصيت

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المرابطين

405/09/11إقليم: العيون 24 مزدوجالعيون )البلدية(06437Wفاطمة الزهراء سجود

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

فاطمة الفهرية

104/09/18إقليم: العيون 18 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شايب 24990M)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

تارومة

المدرسة البتدائية حي إقليم: العيون

مولي رشيد

204/09/19إقليم: العيون 14 إلتحاق بالزوجفتيحة بن مريم 06431P)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية أم إقليم: العيون

البنين

802/09/16إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(06447Gفتيحة حمداوي

المدرسة البتدائية 20 

غشت

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المرابطين

504/09/12إقليم: العيون 22 مزدوجالعيون )البلدية(06437Wفرحة بداز

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

صلح الدين اليوبي

1002/09/16إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(26039Cم   الزين

المدرسة البتدائية إقليم: العيونمركزية فم الواد القرية

الوفاق

216/09/94إقليم: العيون 58 مزدوجالعيون )البلدية(24991Nم  ادب

المدرسة البتدائية أنس 

بن مالك

116/09/93إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: العيون 126 أقدمية 16 سنةم سالم الشتوكي 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

صلح الدين اليوبي

المدرسة البتدائية أنس إقليم: العيون

بن مالك

416/09/99إقليم: العيون 26 مزدوجالعيون )البلدية(18648Uم سالم توغزيف

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية أنس إقليم: العيون

بن مالك

204/09/18إقليم: العيون 18 إلتحاق بالزوجمعلومة جندالي 18648U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

430/09/05عمالة: مكناسالوفاقإقليم: العيون 62 إلتحاق بالزوجمنعام سناء 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية 

العرفان

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

صلح الدين اليوبي

605/09/11إقليم: العيون 16 مزدوجالعيون )البلدية(26039Cموسى ابوعمار

المدرسة البتدائية 

حسان بن تابث

عمالة: وجدة - م. المنصور الذهبيإقليم: العيون

أنكاد
206/09/00 128 أقدمية 16 سنةنادية معكوز 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية 

معركة تافودارت

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

عائشة أم المؤمنين

102/09/16إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(24336Bنبيل خليف

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

عائشة أم المؤمنين

104/09/19إقليم: العيون 12 إلتحاق بالزوجنجاة حيداس 24336B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

حسان بن تابث

102/09/16إقليم: العيون 18 إلتحاق بالزوجنجوى الجدري 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية إبن 

رشد

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

جوهرة الدروة

116/09/97إقليم: برشيد 126 أقدمية 12 سنةندى فاتح 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية 

صلح الدين اليوبي

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

العيون

316/09/99إقليم: العيون 24 مزدوجالعيون )البلدية(06429Mنزهة اعفاني

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

أسامة بن زيد

104/09/19إقليم: العيون 13 إلتحاق بالزوجنهيلة المكي 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المختار السوسي

عمالة مقاطعات زينب إسحاقإقليم: العيون

عين السبع الحي 
102/09/16 18 إلتحاق بالزوجهبان فاطمة 01616F عين السبع

)المقاطعة(
مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: طرفايةم/م الوحدة

المختار السوسي

102/09/20إقليم: العيون 7 إلتحاق بالزوجابتسام مرسو 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

مدرسة المسيرة 

الخضراء

المدرسة البتدائية م إقليم: طرفاية

السادس

502/09/20إقليم: العيون 6 مزدوجالمرسى )البلدية(06451Lاحمد اخنيف

المدرسة البتدائية إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

معركة تافودارت

1102/09/20إقليم: العيون 6 مزدوجالمرسى )البلدية(24875Mالهيبة بوركبا

المدرسة البتدائية 20 إقليم: طرفايةمدرسة أمكريو

غشت

204/09/18إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(26041Eبوشامة  امحيجيبة
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية إقليم: طرفايةمدرسة أمكريو

عائشة أم المؤمنين

104/09/19إقليم: العيون 12 إلتحاق بالزوجخديجة عيلل 24336B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: طرفايةمدرسة يحيى الكدالي

الوحدة

102/09/10إقليم: طانطان 37 إلتحاق بالزوجكريمة ناجي 15364Z)مزدوجطانطان )البلدية

مدرسة المسيرة 

الخضراء

المدرسة البتدائية إقليم: طرفاية

المختار السوسي

102/09/20إقليم: العيون 17 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fكوثر عمري

المدرسة البتدائية إقليم: طرفايةمدرسة أمكريو

معركة الدشيرة

104/09/19إقليم: العيون 22 مزدوجالعيون )البلدية(25877Bلحبيب بونقط

مدرسة المسيرة 

الخضراء

المدرسة البتدائية إقليم: طرفاية

معركة تافودارت

802/09/20إقليم: العيون 16 مزدوجالمرسى )البلدية(24875Mمريم كروم

116/09/96إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: طرفايةمدرسة يحيى الكدالي 193 أقدمية 16 سنةمقطب عبد العزيز 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة البتدائية أنس إقليم: طرفايةمدرسة أمكريو

بن مالك

104/09/18إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(18648Uيوشلكة  جميلة

104/09/19إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد اإقليم: طرفايةمدرسة أمكريو 14 المازيغيةاخفنير06452Mاحمد  أمكوي

المدرسة البتدائية أم إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

البنين

102/09/15إقليم: العيون 53 المازيغيةالعيون )البلدية(06447Gفاطمة ادم
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المؤسسة الصلية

الداخلة - وادي الذهب12الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

12

مدرسة الشريف إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز

الدريسي

304/09/18إقليم: وادي الذهب 18 مزدوجالداخلة )البلدية(24931Y عمر افريزم

202/09/20إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداءإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 16 مزدوجالداخلة )البلدية(21798Tأميمة تمجشت

مدرسة الشريف إقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون

الدريسي

302/09/20إقليم: وادي الذهب 16 مزدوجالداخلة )البلدية(24931Yأمينة اللودي

102/09/20إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 6 مزدوجالداخلة )البلدية(24929Wالشيخ ماءلعينين أباحازم

104/09/19إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسنإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 22 مزدوجالداخلة )البلدية(25231Zالغزال سعيدة

102/09/20إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 6 إلتحاق بالزوجحياة العميمي 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

402/09/20إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهرإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 16 المازيغيةالداخلة )البلدية(26741Rعبدالرحيم اكرويض

مدرسة الشريف 

الدريسي

104/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: وادي الذهب 124 أقدمية 16 سنةأحلم قاصد 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

404/09/19إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: وادي الذهبمدرسة المعالي 12 مزدوجالداخلة )البلدية(24625Rالهام كوشي

1002/09/16إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف 12 إلتحاق بالزوجةبنعل هشام 17320A أولد برحيل

)البلدية(
مزدوج

311/09/17إقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابيإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظور 34 مزدوجالداخلة )البلدية(25829Zحمية دباجة

المدرسة البتدائية إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف

حسان بن تابث

102/09/09إقليم: العيون 70 مزدوجالعيون )البلدية(26038Bحياة راجي

118/09/17إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: وادي الذهبمدرسة المعالي 34 مزدوجالداخلة )البلدية(24625Rخولة دزي

716/09/97إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسنإقليم: وادي الذهبمدرسة المختار السوسي 10 مزدوجالداخلة )البلدية(25231Zعادل فكار

108/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظورإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 16 مزدوجالداخلة )البلدية(26442Rعبد الغني  موشريف

116/09/93إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: وادي الذهبمدرسة المعالي 138 أقدمية 16 سنةعبد ا المجيد 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

إقليم: سيدي مدرسة الملإقليم: وادي الذهبمدرسة المعالي

سليمان
116/09/96 148 أقدمية 16 سنةم السهلي 25993C سيدي سليمان

)البلدية(
مزدوج
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المؤسسة الصلية

الداخلة - وادي الذهب12الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2021

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

112/09/17إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: وادي الذهبمدرسة تاورطة 24 مزدوجالداخلة )البلدية(24929Wم العروصي

المدرسة البتدائية إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسي

المرابطين

304/09/12إقليم: العيون 18 مزدوجالعيون )البلدية(06437Wم فاضل الفغري

104/09/19إقليم: وادي الذهبمدرسة المعاليإقليم: وادي الذهبمدرسة العركوب الجديد 12 مزدوجالداخلة )البلدية(25637Rمروان الهرط

104/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف 18 مزدوجالداخلة )البلدية(27131Pموذن م

102/09/16إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 28 مزدوجالداخلة )البلدية(27131Pمولد رضوان

عمالة: إنزكان ايت م ابن تومرتإقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداء

ملول
106/09/00 118 أقدمية 16 سنةنعيمة الدودي 05073N)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف

باها
102/09/15 13 إلتحاق بالزوجهجر بوعلي 05155Cمزدوجسيدي بيبي
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