
المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

01

إقليم: تطوانابن طفيلإقليم: الحسيمةالبواب 58993416/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةنجاة طحطاح 05395Nمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابإقليم: الحسيمةكلت

الفنيدق
3922381016/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةبوجمعة المسياح 05426Xمزدوج المضيق )البلدية(

إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: الحسيمةالبواب 59014616/09/94 157 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد اللطيف العيادي 05396Pمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: الحسيمةبني احمد 1044678116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةنورالدين اليعكوبي 03860Vمزدوج سيدي عبد ا الخياط

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيإقليم: الحسيمةابن رشد 213936216/09/85 152 30/09/90أقدمية 20 سنةفؤاد الراضي 26378

W
مزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: الحسيمةاولد احمد 1044581316/09/96 147 16/09/96إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الفلحي 03862Xمزدوج سيدي عبد ا الخياط

عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: الحسيمةامزورن 2 348883316/09/89 146 16/09/89أقدمية 20 سنةالزوهرة نشاط 26608

W
مزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: الحسيمةتمسينت1 1154424316/09/99 121 06/09/00إلتحاق بالزوجعزيز الهام 10916Pمزدوج حدادة

إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: الحسيمةاكاون 1180859306/09/00 121 06/09/02أقدمية 12 سنةالصغير الحسن 15720Lمزدوج الزريزر

إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: الحسيمةكتامة 1123484716/09/98 119 06/09/00أقدمية 12 سنةمحمد نقاش 15501Yمزدوج امكانسة

إقليم: تطوانسيدي احمد البقالإقليم: الحسيمةايت الطيب 1176224106/09/00 117 16/09/01إلتحاق بالزوجالكحلوي فاطمة 05402

W
مزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: الحسيمةبني حسان 1266662804/09/02 117 04/09/02أقدمية 12 سنةالزكاري حكيمة 15723Pمزدوج الزريزر

إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: الحسيمةاسمار العلى 12391741206/09/01 113 06/09/01أقدمية 12 سنةغربي سليمة 04691Yمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: سيدي قاسمالمغرب العربيإقليم: الحسيمةبني يخلف 1269425104/09/02 103 06/09/03أقدمية 12 سنةالسالمي  عصام 14697Zمزدوج بني وال

إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: الحسيمةبني يخلف 13063551005/09/03 99 05/09/03إلتحاق بالزوجبوزيدي نوال 15454Xمزدوج لولجة

إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: الحسيمةاسول 1399059607/09/05 93  ابو مهدي حسني 

عبد العالي

07/09/05 15835Lمزدوج سيدي امحمد بن لحسن

إقليم: سيدي قاسمابن القاضيإقليم: الحسيمةتميانصت 1400814307/09/05 93 07/09/05ازهراء عبد الصمد 14939Mمزدوج سلفات
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عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: الحسيمةامزورن 2 1178716106/09/00 92 06/09/01إلتحاق بالزوجتميمونة قريوح 26008Uمزدوج بني مكادة )المقاطعة(

إقليم: الناضورم/م اعلطنإقليم: الحسيمةلحصن 11535971316/09/99 91 13/10/08إلتحاق بالزوجةالريحاني التهامي 12343Rمزدوج بني بويفرور

إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: الحسيمةبني يخلف 1368755407/09/04 91 07/09/04أقدمية 12 سنةالتيالي نضال 15723Pمزدوج الزريزر

إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: الحسيمةتغزوت 1399043107/09/05 81 05/09/08 عبدوس سعيد 15501Yمزدوج امكانسة

إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: الحسيمةالسواحل 1406370305/09/08 69 05/09/08ازربان ابتسام 15886Sمزدوج بوعروس

إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: الحسيمةامكزن 1406513405/09/08 69 05/09/08بوشعالة أسماء 15914Xمزدوج مساسة

إقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىإقليم: الحسيمةلحصن 1549561602/09/09 61 02/09/09سمير العمري 14756Nمزدوج سيدي احمد بنعيسى

إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 1406553605/09/08 60 05/09/08إلتحاق بالزوجبشرى بوكيلي 15853Fمزدوج عين عائشة

إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: الحسيمةبني عياش 1580735602/09/10 53 02/09/10فرح اليوسفي 15448Rمزدوج لولجة

إقليم: تطوانالمنفلوطيإقليم: الحسيمةبني جميل 1549271202/09/09 52 02/09/09إلتحاق بالزوجسومية المير 05436Hمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: الحسيمةتغزوت 1406582905/09/08 51 02/09/10بصير فاطمة 15881Lمزدوج بوعروس

إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 1549423602/09/09 51 02/09/09العابدي الحسين 10523Mمزدوج بوشاوون

إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: الحسيمةاهارونن 1 14189151402/09/09 48 05/09/11الفشتالي محمد 16240Bمزدوج راس القصر

إقليم: الدريوشم م سيدي علي العواديإقليم: الحسيمةبني جميل 15818621102/09/10 46 02/09/10إلتحاق بالزوجبوعرفة وفاء 12632Eمزدوج بني مرغنين

إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: الحسيمةبني بشير 1680815805/09/11 45 05/09/11يوسف اكوسين 17786Gمزدوج ادا وكيلل

إقليم: ميدلتتيزي ويللنإقليم: الحسيمةتميانصت 1680825205/09/11 45 05/09/11اسماعيل أيت ادريس 09827Fمزدوج كرامة

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: الحسيمةتيزي تشين 1680867105/09/11 45 05/09/11الحاج  علوي 09725Vمزدوج اموكر
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إقليم: ميدلتانفكوإقليم: الحسيمةبني بشير 16808821105/09/11 45 05/09/11عنوز ابراهيم 11938Aمزدوج انمزي

إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: الحسيمةبني بشير 1680924405/09/11 45 05/09/11محمد بقالي 15003Gمزدوج مصمودة

إقليم: تاوريرتكروزروإقليم: الحسيمةكلت 16810231405/09/11 45 05/09/11بوسعيدي سارة 04770Jمزدوج سيدي علي بلقاسم

إقليم: تاوريرتكروزروإقليم: الحسيمةاغزار عيسى 16814041305/09/11 45 05/09/11مغاري بديعة 04770Jمزدوج سيدي علي بلقاسم

إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: الحسيمةتلغونت 16814891005/09/11 45 01/01/12حسن ارتيبي 13295Aمزدوج تامزموت

إقليم: تاوريرتكروزروإقليم: الحسيمةاركيون 1580798302/09/10 43 02/09/10حاجي محمد 04770Jمزدوج سيدي علي بلقاسم

إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: الحسيمةمازوز 1580935902/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجسليمة جيللي 11103Tمزدوج سوق ثلثاء الغرب

إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الحسيمةاساكن 1681502905/09/11 39 03/09/13صلوجي ميلود 10136Sمزدوج سيدي لعروسي

إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: الحسيمةدالية 1684185704/09/12 38 04/09/12راباح عبد المولى 15723Pمزدوج الزريزر

إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: الحسيمةامكزن 1684347204/09/12 38 04/09/12السنوسي عبد المجيد 15563Rمزدوج اورتزاغ

عمالة: المضيق - الفقيه السراجإقليم: الحسيمةتمشطت

الفنيدق
1583654305/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجالفاسي فرحة 23169Hمزدوج المضيق )البلدية(

إقليم: الناضورم/م النجاحإقليم: الحسيمةوعضية 15843901105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجمعاشي انصاف 12384Kمزدوج ايعزانن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: الحسيمةاتوت 1585391209/12/11 35 02/01/12إلتحاق بالزوجةصلح الدين السلك 09004Lمزدوج أولد بوعلي الواد

إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: الحسيمةتطياشت 1681081605/09/11 35 الــدهــبي عـــبد 

الــــمـــالـــك

05/09/11 13025Gمزدوج تلوات

إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: الحسيمةبني عياش 1681323105/09/11 35 05/09/11علل قايدي 15062

W
مزدوج تروال

إقليم: اليوسفيةاولد العياشي المركزيةإقليم: الحسيمةتطياشت 1681394105/09/11 35 يــاســيــن 

مـــــكـــــــــــــــــــــــــ

05/09/11 13778Aمزدوج إيغود

إقليم: ميدلتلكاغإقليم: الحسيمةامشحودن 1681423205/09/11 35 05/09/11رشيد ناصري 11946Jمزدوج أكوديم
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إقليم: تاوناتم/م الشوقرإقليم: الحسيمةبني اشبون 1681433205/09/11 35 05/09/11نادية النشيبي 15492Nمزدوج مولي بوشتى

إقليم: وزانم م العزابةإقليم: الحسيمةتلرواق 1717064103/09/13 31 03/09/13البكوري محمد 15071Fمزدوج ازغيرة

إقليم: ميدلتانمزيإقليم: الحسيمةتلرواق 17180991103/09/13 31 03/09/13أطمع الحاج 11934

W
مزدوج انمزي

إقليم: وزانم م الفقيه القريإقليم: الحسيمةبني يخلف 1718205403/09/13 31 03/09/13حبراوي محمد 06368

W
مزدوج قلعة بوقرة

إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: الحسيمةتطياشت 1718279703/09/13 31 03/09/13حسي محمد 16342Mمزدوج صاكة

إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلنإقليم: الحسيمةتطياشت 1718287803/09/13 31 03/09/13حوسى هبور 09738Jمزدوج املشيل

إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الحسيمةوارك 16819711004/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةرضوان عزيوي 12703Gمزدوج تزاغين

إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: الحسيمةاساكن 1682708404/09/12 28 04/09/12انوار البوسعادي 15717Hمزدوج بوهودة

إقليم: تاوناتم/م  النـقــلةإقليم: الحسيمةعين بنعبو 1683177504/09/12 28 04/09/12وفاء الصدور 15594Zمزدوج ودكة

إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الحسيمةاركيون 1683625104/09/12 28 04/09/12طارق قنبر 09186Jمزدوج الجعافرة

إقليم: برشيدمركزية الموشمةإقليم: الحسيمةاساكن 17171751603/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجةالميلودي بنحليمة 14289Fمزدوج ابن معاشو

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: الحسيمةاساكن

_بوزطاط

إقليم: شفشاون 1681683404/09/12 22 02/09/14إلتحاق بالزوجةحسن اهلل 06171Gمزدوج باب تازة

إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: الحسيمةازيل 1716848903/09/13 21 03/09/13اخنداف محمد 06295Sمزدوج تزكان

إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: الحسيمةبرناص 1716862603/09/13 21 03/09/13عماد الغداس 06188Aمزدوج بني دركول

إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: الحسيمةبني يخلف 1716969503/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةأنس أسفاري 05970Nمزدوج ريصانة الجنوبية

إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: الحسيمةاسول 1717589903/09/13 21 03/09/13محمد الشلي 06295Sمزدوج تزكان

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: الحسيمةبني بونصار 1717604503/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةالدويشي عبد الفتاح 15728Vمزدوج اخللفة
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إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: الحسيمةاسمار 1717771603/09/13 21 03/09/13عبدالرحيم الحافظي 06364Sمزدوج عين بيضاء

إقليم: الحسيمةتبرانتإقليم: الحسيمةازغار 1717795103/09/13 21 03/09/13آمنة الحسناوي 06756Tمزدوج بني بوشبت

إقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركزإقليم: الحسيمةبني بونصار 1718336603/09/13 21 ابن تاتو محمد 

التوفيق

03/09/13 16327

W
مزدوج صاكة

إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 1718920203/09/13 21 03/09/13والي علمي الحسن 15092Dمزدوج سيدي بوصبر

إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: الحسيمةاسول 1719201303/09/13 21 03/09/13محمد الصغيار 06290Lمزدوج اسطيحة

إقليم: تاوناتم/م فج النادرإقليم: الحسيمةتبرانت 1721875102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةطنكول رشيد 15414Dمزدوج بوشابل

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

عمالة: المضيق - يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون

الفنيدق
737953116/09/93 163 16/09/95أقدمية 20 سنةجمال الدخلة 05422Tمزدوج مرتيل )البلدية(

إقليم: تطوانم,م دار الخياطإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 55978316/09/94 157 16/09/96أقدمية 20 سنةالعباسية محمد 05634Yمزدوج دار بني قريش

مدرسة  الحسن أبي 

جمعة

عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهريةإقليم: شفشاون 862732611/10/82 156 21/10/85أقدمية 20 سنةجميلة أرشيش 15133Yمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر

الفنيدق
1049226216/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةأحمد السعدي 25431Sمزدوج مرتيل )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: شفشاونم/م أولسن 1177866106/09/00 129 06/09/00أقدمية 12 سنةاكويدة مصطفى 14841Fمزدوج انويرات

إقليم: تطوانمحمد عبد الكريم الخطابيإقليم: شفشاونمدرسة السيدة الحرة 749101416/09/93 128 16/09/96أقدمية 20 سنةالمفضل أشرايح 05413Hمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: شفشاونم/م أمكري 1116449216/09/97 126 16/09/99إلتحاق بالزوجةالخضر يوسف 26608

W
مزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

إقليم: تطوانالخنساءإقليم: شفشاون 1114495116/09/97 118 06/09/01إلتحاق بالزوجأشندير أسية 05407Bمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانسيدي احمد البقالإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 1236519306/09/01 114 06/09/01إلتحاق بالزوجةالميموني عبد السلم 05402

W
مزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اإقليم: شفشاونم/م تارغة

تمارة
12656711013/09/02 107 13/09/02إلتحاق بالزوجسهيلة العواد 25272Uمزدوج سيدي يحيى زعير

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

إقليم: سيدي قاسمعين الشاميةإقليم: شفشاون 12694341113/09/02 107 13/09/02أقدمية 12 سنةعبد ا صميم 14722Bمزدوج عين الدفالي
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2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م الحسن الوزان 

_أمتار

إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: شفشاون 12698011001/10/02 107 01/10/02أقدمية 12 سنةمريم التهامي 07026Lمزدوج ارفالة

عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: شفشاونم/م القلعة 12383771106/09/01 105 06/09/03إلتحاق بالزوجهند مسرار 03873Jمزدوج شرقاوة

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: شفشاون 749274516/09/93 102 16/09/03إلتحاق بالزوجأم هانيء الدقاق 15149Rمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

إقليم: شفشاونم/م دار أقوباعإقليم: شفشاون 1267854302/10/02 97 15/09/07عبد الحميد لغبيسي 06166Bمزدوج الدردارة

مدرسة  الحسن أبي 

جمعة

عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينإقليم: شفشاون 1157542516/09/99 96 06/09/01إلتحاق بالزوجسناء أكدي 15130Vمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: سيدي قاسمأولد عيادإقليم: شفشاونم/م تارغة 1306226705/09/03 93 06/09/06محمد بوكرن 24032

W
مزدوج سيدي امحمد الشلح

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: شفشاون 1400315415/09/05 93 15/09/05نوال إكراج 15424Pمزدوج اجبابرة

إقليم: تطوانالقاضي ابن العربيإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 1266723104/09/02 91 07/09/04إلتحاق بالزوجةالفارس المهدي 05418Nمزدوج تطوان )البلدية(

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

_بوزطاط

إقليم: شفشاون 1400184215/09/05 85 05/09/07كنون محمد 06171Gمزدوج باب تازة

إقليم: تطوانالقاضي ابن العربيإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 1401486305/10/06 77 05/10/06إلتحاق بالزوجفاطمة أشهام 05418Nمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: شفشاونم/م أزغار 1401903105/10/06 77 05/10/06إلتحاق بالزوجالمحمدي لمياء 10926Aمزدوج عامر السفلية

إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 1405924518/02/08 77 18/02/08عبد السلم دادوش 15885Rمزدوج بوعروس

إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: شفشاونم/م ترينيس 14059311018/02/08 77 18/02/08الموساوي محمد 09826Eمزدوج كرامة

إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: شفشاونتمريخت 1405963918/02/08 77 السهلوي عبد 

الرحمان

18/02/08 15910Tمزدوج مساسة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

إقليم: تطوانتاقة عامرإقليم: شفشاون 14059871118/02/08 77 18/02/08عمر نطيطاح 19947Fمزدوج بني يدر

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

إقليم: فحص - انجرةبني واسينإقليم: شفشاون 1238340106/09/01 74 02/09/10إلتحاق بالزوجةيوسف موهوب 21702Nمزدوج البحراويين

عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 1116466116/09/97 70 02/09/14إلتحاق بالزوجةالمدهون عبد الله 26573Hمزدوج بني مكادة )المقاطعة(
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م تغسوان 1407541805/09/08 69 05/09/08اسامة سوفاري 06299

W
مزدوج تزكان

م/م ادريس الول 

_أوفاس

إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: شفشاون 1404702305/09/07 68 05/09/07إلتحاق بالزوج  نزهة  القندوسي 14888Gمزدوج دار العسلوجي

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: شفشاون 14054901105/09/07 67 05/09/07إلتحاق بالزوجعزيزة مومني 13018Zمزدوج تلوات

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: شفشاون 1045600816/09/96 63 05/09/11مصطفى استيتو 14989Sمزدوج مصمودة

إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: شفشاونم/م كرداد 1406303205/09/08 61 02/09/10عللى عادل 14196Eمزدوج اولد فارس

إقليم: سيدي قاسمالمغرب العربيإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 1406397205/09/08 61 05/09/10ربيع باقل 14697Zمزدوج بني وال

عمالة: المضيق - م . م ارميلتإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر

الفنيدق
1407407105/09/08 61 05/09/08إلتحاق بالزوجوعراب سعاد 21292Tمزدوج مرتيل )البلدية(

م/م ادريس الول 

_أوفاس

إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: شفشاون 1549933801/01/10 61 01/01/10خديجة بلمعطي 15448Rمزدوج لولجة

إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 15501651501/01/10 61 01/01/10فا طمة  العقاد 08646Xمزدوج أولد سبيطة

م/م ادريس الول 

_أوفاس

إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: شفشاون 1550341601/01/10 61 01/01/10نادية المصلوحي 15488Jمزدوج مولي بوشتى

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: شفشاون 1550822601/01/10 61 01/01/10رشيدة مكملي 14142

W
مزدوج بوكركوح

إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 15509531301/01/10 61 01/01/10نهاري حسناء 04758

W
مزدوج سيدي علي بلقاسم

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: شفشاونم/م أ مول 1407016605/09/08 60 05/09/08إلتحاق بالزوجنجات فطيطة 11084Xمزدوج سيدي علل التازي

عمالة: المضيق - م . م ارميلتإقليم: شفشاونم/م أملوك

الفنيدق
1406539805/09/08 59 05/09/08إلتحاق بالزوجةبوحمدا سعيد 21292Tمزدوج مرتيل )البلدية(

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

إقليم: صفروالمسيرة الخضراءإقليم: شفشاون 14075211305/09/08 59 12/09/08إلتحاق بالزوجزينب سملل 02284Gمزدوج رباط الخير )البلدية(

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1400076915/09/05 57 04/09/12إلتحاق بالزوجكوثر الصالحي 11084Xمزدوج سيدي علل التازي

إقليم: تاوناتم/م أولد الحاج محمدإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 1550786101/01/10 57 02/09/10أسماء المغرز 15411Aمزدوج بوشابل
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نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: شفشاون 1580397502/09/10 53 02/09/10عبد الكبير العسلوي 09315Zمزدوج بوشان

إقليم: وزانم م الرملإقليم: شفشاونم/م محمد البركة _عنقود 1581086302/09/10 53 02/09/10منى العزببي 15000Dمزدوج مصمودة

إقليم: سيدي بنورالمودنينإقليم: شفشاونم/م ترينيس 16811631201/03/11 53 01/03/11محمد المدكوري 08350Aمزدوج بني تسيريس

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: شفشاونم/م ترينيس 16814111201/03/11 53 01/03/11عبد الكبير محب 08333Gمزدوج العامرية

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: شفشاون 1549554302/09/09 52 اكرام  ايت  بها  

وعلي
02/09/09إلتحاق بالزوج 14898Tمزدوج باب تيوكا

إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: شفشاونم/م متاع 1551023701/01/10 52 01/01/10إلتحاق بالزوجقميشو مينة 15501Yمزدوج امكانسة

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: شفشاون 15511131001/01/10 52 01/01/10إلتحاق بالزوجامل سباعي 15695Jمزدوج بوعادل

م/م ادريس الول 

_أوفاس

إقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسيإقليم: شفشاون 1551143501/01/10 52 01/01/10إلتحاق بالزوجسعاد الكرامي 11164Jمزدوج سيدي بوبكر الحاج

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: شفشاون 15491481302/09/09 51 02/09/09إلتحاق بالزوجبوسرحان زينب 11491Pمزدوج مقام الطلبة

إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 1549163902/09/09 51 02/09/09إلتحاق بالزوجةسراج رضوان 14376Aمزدوج سيدي رحال الشاطئ 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: شفشاونم/م دكالة 15494781002/09/09 51 02/09/09إلتحاق بالزوجلخضر سناء 11094Hمزدوج سوق ثلثاء الغرب

إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: شفشاونم/م نودارت 15506341001/01/10 51 01/01/10إلتحاق بالزوجنادية ابن الفاروق 14347Uمزدوج الساحل اولد احريز

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

_المضيق

إقليم: شفشاون 1550921101/01/10 51 01/01/10شخط نبيلة 06109Pمزدوج بني رزين

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1إقليم: شفشاون 15510061601/01/10 51 01/01/10إلتحاق بالزوجخديجة ولمعلم 14292Jمزدوج ابن معاشو

مركزية الشليحات دار إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

الشافعي2

إقليم: سطات 1551102301/01/10 51 01/01/10سعاد سمير 14455Lمزدوج دار الشافعي

إقليم: سطاتمركزية أولد عدوإقليم: شفشاونم/م متاع 15511221501/01/10 51 01/01/10سقات اسماء 14197Fمزدوج اولد فارس

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: شفشاون 1551181101/01/10 51 01/01/10إلتحاق بالزوجتشلق سمحة 21968Cمزدوج افورار
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جماعة التعيين

إقليم: تاوريرتتنزارتإقليم: شفشاونم/م بني بشار 15512051301/01/10 51 01/01/10وهيبة يشو 04769Hمزدوج سيدي علي بلقاسم

إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: شفشاونم/م زدمت 1583226505/09/11 45 03/10/11عزيز بومعيزة 15033Pمزدوج سيدي رضوان

إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعودإقليم: شفشاونم/م إحجامن 1584709105/09/11 45 05/09/11الرخيمي عزالدين 14451Gمزدوج دار الشافعي

إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1585210229/12/11 45 29/12/11احمد الشمال 07037Yمزدوج فم الجمعة

إقليم: صفروم/م أنوالإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 16813331101/03/11 45 01/03/11إلتحاق بالزوجخبوز مريم 02286Jمزدوج تافجيغت

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: شفشاون 1549552202/09/09 44 05/09/11إلتحاق بالزوجكريمة أعراب 11489Mمزدوج مقام الطلبة

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: شفشاونم/م تغسوان 1580794602/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجحفضاوي وردة 11491Pمزدوج مقام الطلبة

إقليم: تاوناتم/م  اولد داودإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 1581244502/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجةنبيل عبد الحميد 15871Aمزدوج أولد داود

إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1581415902/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجةالرحالي خالد 16483Rمزدوج برارحة

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

إقليم: تطوانإدريس الثانيإقليم: شفشاون 1550394101/01/10 43 23/09/11إلتحاق بالزوجفدوى الخالدي احناش 05526Fمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: شفشاونم/م القوب 15797101102/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجعباسي امال 11103Tمزدوج سوق ثلثاء الغرب

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م بني هليل

_سطيحة

إقليم: شفشاون 1579860402/09/10 43 02/09/10امهاوش مريم 06286Gمزدوج اسطيحة

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م بورد

_سطيحة

إقليم: شفشاون 1580299502/09/10 43 04/09/13عبد الله ضرضوري 06286Gمزدوج اسطيحة

إقليم: وزانأنوالإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 1580613102/09/10 43 02/09/10فؤاد البلبال 06007Dمزدوج زومي

إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: شفشاونم/م زدمت 15814451102/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجغرسل نادية 04638Rمزدوج كطيطر

إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: شفشاونتغزوت النوار 1581448402/09/10 43 02/09/10غزاري ابراهيم 16257Vمزدوج الصباب

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

إقليم: سيدي سليمانمحمد الزرقطونيإقليم: شفشاون 1681542501/03/11 43 01/03/11إلتحاق بالزوجنادية الزموري 10845Mمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

9



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

إقليم: فحص - انجرةخندق ازرارعإقليم: شفشاون 1581960602/09/10 40 05/09/11إلتحاق بالزوجةالبقالي العياشي 15313Uمزدوج القصر الصغير

عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1580047202/09/10 39 05/09/11إلتحاق بالزوجكريمة بن رقون 26608

W
مزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1580965202/09/10 39 05/09/11إلتحاق بالزوجسعيدة قاسم وعلي 05823Dمزدوج قصر بجير

إقليم: وزانم م محليلإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم 1581542402/09/10 39 صوصي علوي 

يوسف

05/09/11 15088Zمزدوج سيدي بوصبر

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

إقليم: الناضورم/م زرورةإقليم: شفشاون 1580238902/09/10 38 04/09/12إلتحاق بالزوجةالشاوش ايوب 12383Jمزدوج ايعزانن

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهريةإقليم: شفشاون 1581496602/09/10 38 27/09/11إلتحاق بالزوجحنان سالم 15133Yمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 1682188804/09/12 38 04/09/12خديجة  برجراجي 15058Sمزدوج لمجاعرة

إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: شفشاونم/م تازخت 1682306904/09/12 38 04/09/12عبد الغاني بواللوز 06964Uمزدوج تسقي

إقليم: سيدي بنورسبت المعاريفإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 1682721304/09/12 38 05/09/12خالد الفناني 08401Fمزدوج كرديد

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونتغزوت النوار

_سطيحة

إقليم: شفشاون 1682815804/09/12 38 04/09/12يوسف الحسني 06286Gمزدوج اسطيحة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن 1683088804/09/12 38 04/09/12عمر النامي 08919Uمزدوج زمران الشرقية

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزيةإقليم: شفشاون 1683189804/09/12 38 04/09/12عبد الرحيم التخمة 08857Bمزدوج الواد لخضر

إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن 1683254504/09/12 38 04/09/12فهمي محمد 08857Bمزدوج الواد لخضر

إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزيةإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 1683655504/09/12 38 04/09/12هشام لعريني 08857Bمزدوج الواد لخضر

إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن 1683799804/09/12 38 04/09/12عز الدين محفوظ 08857Bمزدوج الواد لخضر

إقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزيةإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1683934404/09/12 38 04/09/12اسماعيل ملحيض 08919Uمزدوج زمران الشرقية

إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م محمد البركة _عنقود 1684046504/09/12 38 04/09/12إدريس وادفلي 06167Cمزدوج باب تازة
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الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةلل غنوإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 15830061405/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجحكيمة بركة 11165Kمزدوج سيدي بوبكر الحاج

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: شفشاونم/م لهرى 1583507805/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجالحسنية العيدي 11094Hمزدوج سوق ثلثاء الغرب

إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 1583777105/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجةخليل الورغي 14891Kمزدوج دار العسلوجي

إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: شفشاونم/م إجافن 1583874605/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجفتيحة فرضي 14375Zمزدوج سيدي رحال الشاطئ 

)البلدية(

إقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضليةإقليم: شفشاونم/م تيمارت 1583943305/09/11 36 26/09/11إلتحاق بالزوجسناء كدوار 14720Zمزدوج عين الدفالي

إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: شفشاونم/م تلريحان 1584233105/09/11 36 02/09/14إلتحاق بالزوجةيوسف خساف 14839Dمزدوج انويرات

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الحصريإقليم: شفشاونم/م تسكالة 1584447105/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجبشرى معيوش 15136Bمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيلاجزنايةإقليم: شفشاونم/م متاع 1584553205/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة  نوقر 15217Pمزدوج كزناية )البلدية(

م/م الحسن الوزان 

_أمتار

إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: شفشاون 15846571005/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجماجدة عوكشة 11061Xمزدوج قرية بن عودة

م/م احمد الراشدي 

_مشات

إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: شفشاون 15847971405/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجزينب السعيـــدي 07774Zمزدوج مليلة

إقليم: سيدي سليمانالبكارةإقليم: شفشاونم/م القوب 1405801424/01/08 35 05/09/11إلتحاق بالزوجحبيبة الصويلدي 11017Zمزدوج مساعدة

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

إقليم: تاوناتم/م فج النادرإقليم: شفشاون 15803391202/09/10 35 15/09/11إلتحاق بالزوجالعمراني سعاد 15414Dمزدوج بوشابل

م/م بني عمران 

_اشوكان

إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: شفشاون 1582633305/09/11 35 05/09/11عبد السادي رضى 15824Zمزدوج رأس الواد

إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: شفشاونم/م بني هليل 15827551205/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجتورية ايت موسى 11076Nمزدوج بني مالك

م/م بني عمران 

_اشوكان

إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: شفشاون 1582819605/09/11 35 05/09/11علوي عادل 15849Bمزدوج عين معطوف

إقليم: وزانأنوالإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 1583316105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجنهاد شرفي 06007Dمزدوج زومي

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: شفشاون 1583649805/09/11 35 05/09/11يوسف الفاضلي 15706

W
مزدوج بوهودة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

عمالة: طنجة - أصيلابرييشإقليم: شفشاون 1583657505/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجنادية الغربي شفيق 15256Gمزدوج أقواس برييش

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: شفشاونم/م تيمارت

عمران المركزية

إقليم: العرائش 1583667105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجهدى الكنوني 05810Pمزدوج أولد أوشيح

إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 1583675205/09/11 35 05/09/11الحفيان عبد الواحد 06167Cمزدوج باب تازة

إقليم: القنيطرةلخضاضرةإقليم: شفشاونم/م أناري 15837131205/09/11 35 فاطمة الزهرة 

الكعروش
05/09/11إلتحاق بالزوج 11045Eمزدوج عرباوة

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: شفشاونم/م تغسوان

عمران المركزية

إقليم: العرائش 1584005105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجكشوري حنان 05810Pمزدوج أولد أوشيح

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: شفشاون 15841021005/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجسميرة أخبين 11144Mمزدوج مولي بوسلهام

إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 15841131205/09/11 35 05/09/11الزنيبري ايمان 06383Mمزدوج زومي

إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1584155505/09/11 35 05/09/11جلف خديجة 06217Gمزدوج الدردارة

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: شفشاون 15842761105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجفدوى العمشي 11150Uمزدوج لل ميمونة

إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م أغبال 1584289905/09/11 35 05/09/11بوشرة لبزمي 06167Cمزدوج باب تازة

عمالة: طنجة - أصيلمولي سليمانإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 1584293205/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجسهام لشهب 15360Vمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: شفشاونم/م إشرحان 1584313905/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجسناء  لحياني 11147Rمزدوج لل ميمونة

إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 1584351505/09/11 35 12/01/12إلتحاق بالزوج لصفر سلوى 14965Rمزدوج اشبانات

إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 1584356405/09/11 35 05/09/11عبد الصمد العزوزي 15030Lمزدوج سيدي رضوان

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

عمالة: طنجة - أصيلسيدي حمزةإقليم: شفشاون 1584582205/09/11 35 23/09/11إلتحاق بالزوجالسعدية أشفي 15220Tمزدوج حجر النحل

إقليم: فحص - انجرةفدان شابوإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 15848531005/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجبهيجة سليماني 15300Eمزدوج البحراويين

إقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزاليإقليم: شفشاونم/م بني هليل 1584863105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجسونيا صوفي 09758Fمزدوج اوتربات
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2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: شفشاونم/م إشرحان

عمران المركزية

إقليم: العرائش 1584921105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء التبر 05810Pمزدوج أولد أوشيح

إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م ترينيس 1585031905/09/11 35 05/09/11نادية المزروب 06172Hمزدوج باب تازة

م/م ادريس الول 

_أوفاس

إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: شفشاون 1585181109/12/11 35 09/12/11ادريس بوسلهام 09013

W
مزدوج أولد مسعود

إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 1585339609/12/11 35 29/12/11نور الدين لمحمدي 07077Sمزدوج تنانت

إقليم: تطوانإدريس الثانيإقليم: شفشاونم/م دكالة 1549840101/01/10 32 03/09/13إلتحاق بالزوجةامحمد اوطلي 05526Fمزدوج تطوان )البلدية(

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

إقليم: تاوناتم/م  أزورإقليم: شفشاون 1550592101/01/10 31 03/09/13حنشي عمر 15485Fمزدوج مولي بوشتى

إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م أغبال 1716647203/09/13 31 أعراب 03/09/13معاد 06281Bمزدوج بني بوزرة

إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزيةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1716911403/09/13 31 03/09/13رضوان امين 09196Vمزدوج سيدي عبد  ا

إقليم: وزانم م سيدي بوصبرإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1716941503/09/13 31 03/09/13 عبد السلم عواد 15086Xمزدوج سيدي بوصبر

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاون 17177101103/09/13 31 03/09/13عمر البازي 06404Kمزدوج زومي

إقليم: اليوسفيةالكعاعمة المركزيةإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1717791403/09/13 31 03/09/13محمد الحراكة 13739Hمزدوج راس العين

إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: شفشاونم/م مواس 17179771003/09/13 31 03/09/13حنان العوني 06356Hمزدوج عين بيضاء

إقليم: اليوسفيةالجولن المركزيةإقليم: شفشاونتمريخت 1718022203/09/13 31 03/09/13كوثر العوراني 13720Mمزدوج جنان بويه

إقليم: اليوسفيةخنوفة المركزيةإقليم: شفشاونم/م أغبال 1718738603/09/13 31 عبد الهادي   

مكاسي

03/09/13 13700Rمزدوج جدور

إقليم: تاوناتم/م  النـقــلةإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1718807203/09/13 31 03/09/13عمر موملل 15594Zمزدوج ودكة

إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: شفشاونم/م اسوكا 1719323103/09/13 31 03/09/13حسن يوسفي 15626Jمزدوج كيسان

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

إقليم: تطوانابن حزمإقليم: شفشاون 1583217505/09/11 30 10/09/15إلتحاق بالزوجبوليلهة بشرى 05419Pمزدوج تطوان )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

عمالة: المضيق - م . م سانية طوريسإقليم: شفشاون

الفنيدق
1583693405/09/11 30 10/09/15إلتحاق بالزوجنجية الحسوني 24425Yمزدوج المضيق )البلدية(

إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م ترينيس 1583522905/09/11 29 02/09/13محمد الدريسي 06172Hمزدوج باب تازة

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: شفشاون 1584567505/09/11 29 05/09/13حسن نجار 07252Gمزدوج تاكلفت

عمالة: طنجة - أصيلالزيناتإقليم: شفشاونم/م دكالة 1682392404/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجهدى شهبان 15250Aمزدوج سبت الزينات

إقليم: الدريوشم م بني مرغنينإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 16835131204/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجةاحمد جروض 12633Fمزدوج بني مرغنين

عمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريسإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 1683597804/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجالخمال كريمة 15170Nمزدوج الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: شفشاون 1681985104/09/12 28 04/09/12رشيد بدور 09241Uمزدوج صخور الرحامنة

إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: شفشاونم/م أملوك 1682312104/09/12 28 04/09/12بومليك الحسين 17315Vمزدوج ايغرم )البلدية(

إقليم: تطوانالحمراء - الرينفيإقليم: شفشاونم/م بورد 1682351304/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجبوطاهر كريمة 05561Uمزدوج الحمراء

إقليم: تطوانالدشر لحمرإقليم: شفشاونم/م القوب 1682430104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسمية شقور 05443Rمزدوج واد لو )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 1682555804/09/12 28 فاطمة الزهراء 

الشطيني
04/09/12إلتحاق بالزوج 14930Cمزدوج زكوطة

إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 1682632104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةالعرفاوي عمر 08317Pمزدوج أولد سي بوحيى

إقليم: تطوانالدشر لحمرإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 1682770704/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالحدوتي  هاجر 05443Rمزدوج واد لو )البلدية(

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: شفشاون 1682819204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسكينة الحانمي 05751Aمزدوج العوامرة

إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزيةإقليم: شفشاونم/م أولسن 1682854104/09/12 28 04/09/12صالح االكحلة 09177Zمزدوج الجعافرة

إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 1682887904/09/12 28 02/09/14عبد العالي المعلمي 06295Sمزدوج تزكان

إقليم: تطوانإدريس الثانيإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 1682905504/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالمنصوري  رفيقة 05526Fمزدوج تطوان )البلدية(

14



المؤسسة الصلية
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2016

م. النقط

01/07/2016
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الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة

المطلوبة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: شفشاونم/م أولسن 1682979404/09/12 28 04/09/12القبي عبد الرحيم 09315Zمزدوج بوشان

إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 1683047904/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجصفاء القلعي 05965Hمزدوج ريصانة الجنوبية

إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: شفشاونم/م القوارين 1683109604/09/12 28 04/09/12هشام الرامي 09186Jمزدوج الجعافرة

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 16831221104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجماجدة الراحلي 11039Yمزدوج عرباوة

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاون 1683152304/09/12 28 الصدوقي السليماني 

نبيل

04/09/12 06314Mمزدوج تلمبوط

عمالة: طنجة - أصيلولدةإقليم: شفشاونم/م بني يجل 1683197304/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجاسماء الزياني 15162Eمزدوج الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

إقليم: فحص - انجرةالحموميإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 1683267704/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجلبنى كاسم 15325Gمزدوج ملوسة

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

إقليم: القنيطرةلل غنوإقليم: شفشاون 16832821104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجغماري اسماء 11165Kمزدوج سيدي بوبكر الحاج

إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: شفشاونم/م أملوك 1683452104/09/12 28 04/09/12ادمالك احمد 17315Vمزدوج ايغرم )البلدية(

إقليم: الجديدةبوخنينإقليم: شفشاونم/م زدمت 1683547604/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد الغاني كمال 08517Gمزدوج زاوية لقواسم

إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: شفشاونم/م أزغار 1683640504/09/12 28 04/09/12مراد العبدلوي 15037Uمزدوج سيدي رضوان

إقليم: تطوانإدريس الثانيإقليم: شفشاونم/م بورد 1683653104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالعريبي فدوى 05526Fمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 1683654104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالعريبي سارة 14678Dمزدوج مشرع بلقصيري 

)البلدية(

إقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 1683768204/09/12 28 04/09/12يونس لباردي 09197

W
مزدوج سيدي عبد  ا

عمالة: طنجة - أصيلابرييشإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 1684219204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةأنس رمال 15256Gمزدوج أقواس برييش

إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: شفشاونم/م ترزات 1684254504/09/12 28 04/09/12عبدالكريم صبري 09333Uمزدوج أيت الطالب

إقليم: وزانتالةإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 1684291704/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجلمياء سلمي 06335Kمزدوج اسجن
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إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: شفشاونم/م أناري 16843821004/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةعادل طجيو 12703Gمزدوج تزاغين

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمإقليم: شفشاون 1684549204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالزرع وفاء 24841Aمزدوج كزناية )البلدية(

المدرسة الجماعاتية باب 

برد

إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: شفشاون 1683426404/09/12 25 04/09/12إلتحاق بالزوجالحريزي مونة 05823Dمزدوج قصر بجير

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: شفشاون 1717792403/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجالحراق رشيدة 05821Bمزدوج أولد أوشيح

إقليم: ميدلتايت امكيلإقليم: شفشاونم/م محمد البركة _عنقود 1718930703/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجزينب أعياض 24466Tمزدوج بومية

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

إقليم: تازةأكنولإقليم: شفشاون 17191331103/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة سعيدي 16136Nمزدوج اكنول )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م أملوك 1717559903/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجةمحمد الدلل 15252Cمزدوج سبت الزينات

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: شفشاون 1718628103/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجلكريشي فوزية 05847Eمزدوج سوق الطلبة

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: شفشاون 1716863803/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجوفاء العلوي 14898Tمزدوج باب تيوكا

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: شفشاونم/م اصفارن 17170881203/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجةرشيد بعزيزي 07463Lمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: سيدي سليمانالطرشانإقليم: شفشاونم/م القوارين 17172291503/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجحليمة بيار 11019Bمزدوج مساعدة

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: شفشاون 17178441103/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجمليكة الكراوي 05751Aمزدوج العوامرة

إقليم: تطوانمليكة الفاسيإقليم: شفشاونم/م بني غفار 1718108503/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم  الزيمون 26021Hمزدوج سوق القديم

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: سيدي سليمانسيدي يوسفإقليم: شفشاون 1718636203/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجحسناء لقوير 20074Uمزدوج دار بلعامري

عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 1718851203/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة ناجحي 15252Cمزدوج سبت الزينات

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: شفشاون 1718990903/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجحفيظة أولواد 14820Hمزدوج الخنيشات

إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 1719369201/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجزغيبة هند 05751Aمزدوج العوامرة
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2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

إقليم: فحص - انجرةأكنوانإقليم: شفشاون 1580389802/09/10 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةالعوالي عبدا 15315

W
مزدوج القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرةخندق ازرارعإقليم: شفشاونم/م بني عشير 1584540905/09/11 21 03/09/13إلتحاق بالزوجالغازي نعيمة 15313Uمزدوج القصر الصغير

إقليم: الجديدةلكراربةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1716688503/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةابوكنان محمد امين 08294Pمزدوج أولد غانم

إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م أساكي 1716726903/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجادنصار عائشة 14687Nمزدوج دار الكداري )البلدية(

إقليم: الجديدةالسواهلةإقليم: شفشاونم/م مواس 1716743703/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجسعدية أغفير 21776Uمزدوج سيدي اسماعيل

إقليم: وزانم م الدوالحإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 17169141803/09/13 21 03/09/13سلوى  عامري 06375Dمزدوج قلعة بوقرة

إقليم: الفقيه بن صالحم حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 17169241103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجبديعة عمراني 07336Yمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  تزرانإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 17170361103/09/13 21 03/09/13اباحمو    فاطمة 15636Vمزدوج كيسان

إقليم: تطوانم,م ابن الروميإقليم: شفشاونم/م متاع 1717159703/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجايمان بناصر 05636Aمزدوج بني سعيد

إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: شفشاونم/م أناري 1717275303/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجخديجة بوديرة 15597Cمزدوج سيدي يحيى بني زروال

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: شفشاون 1717400703/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجحنان بويرمان 14772Fمزدوج لمرابيح

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

عمالة: طنجة - أصيلخندق سنانإقليم: شفشاون 17174191103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجإكرام بولعيش 15238Mمزدوج دار الشاوي

إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 1717518603/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجشريضق    سكينة 14844Jمزدوج سيدي الكامل

إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1717611103/09/13 21 العزابي محمد 

والغازي
03/09/13إلتحاق بالزوجة 11819

W
مزدوج أم الربيع

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: شفشاون 1717651103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة العمراني 11678Tمزدوج أيت سعدلي

إقليم: ميدلتانفكوإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 1718033203/09/13 21 03/09/13رشيد اليونسي 11938Aمزدوج انمزي

إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: شفشاونم/م تفزة 1718376103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجصارة  ايرتى 15062

W
مزدوج تروال
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إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: شفشاونتغزوت النوار 17184551603/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة قاسي 14779Nمزدوج لمرابيح

إقليم: ميدلتموحى امحزون بن احمادإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 1718683103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةلحسن محبوب 11628Nمزدوج بومية

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

إقليم: تطوانالحمراء - الرينفيإقليم: شفشاون 1718926803/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجسوكينة وعسى 05561Uمزدوج الحمراء

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: شفشاون 1719035203/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجحليمة رحالي 05720Sمزدوج العوامرة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: شفشاون 17191061603/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجحسناء صبري 14864Fمزدوج ارميلت

إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 1719130203/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجلبنى الصحراوي 05828Jمزدوج قصر بجير

إقليم: بولمانالكرطيإقليم: شفشاونم/م أناري 17191501403/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجسهام صالح 07871Eمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: شفشاونم/م أولسن 1719187803/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجنوال سلمي 14989Sمزدوج مصمودة

عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: شفشاونم/م أساكي 17193881103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجازميزم هند 15233Gمزدوج دار الشاوي

م/م ادريس المحمدي 

_اكرسيف

إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: شفشاون 1719922102/09/14 17 02/09/14إلتحاق بالزوجةبضرى بوطاهر 07912Zمزدوج الميس مرموشة

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

إقليم: وزانم سيدي رضوانإقليم: شفشاون 1720391802/09/14 17 02/09/14إلتحاق بالزوجزهور الشولي 15029Kمزدوج سيدي رضوان

إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: شفشاونم/م أولسن 1720508502/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجالهام البورحي 14869Lمزدوج الحوافات

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

السخونة

إقليم: بولمان 1721257902/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةمحمد لفضيلي 26271Eمزدوج افريطيسة

إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 17199731102/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةالحسين بطان 11678Tمزدوج أيت سعدلي

إقليم: تطوانتاقة عامرإقليم: شفشاونم/م أناري 8465181102/09/14 14                         

نعيمة الخراز
02/09/14إلتحاق بالزوج 19947Fمزدوج بني يدر

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

إقليم: تطوانتاقة عامرإقليم: شفشاون 17197331102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجأيت كرة  مريم 19947Fمزدوج بني يدر

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانتإقليم: شفشاون 1720103102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبدالصمد بناوي 15652Mمزدوج تافرانت
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إقليم: سيدي قاسمقاسم أمينإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 17205541202/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجالكص مجدة 14710Nمزدوج عين الدفالي

إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 1720596302/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجفرح الحراق 05828Jمزدوج قصر بجير

إقليم: سيدي بنورالفوارسإقليم: شفشاونم/م بني هليل 17206511002/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة الكحل 08424Fمزدوج كدية بني دغوغ

إقليم: الجديدةاولد الضاليإقليم: شفشاونم/م مواس 1720828802/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجليلى الصافي 08578Yمزدوج سبت سايس

إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: شفشاونإموكان 1720865102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةسيف السلم الزاوي 14231Tمزدوج رأس العين الشاوية

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: شفشاون 1721345702/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجليلى لميني 14923Vمزدوج زكوطة

إقليم: سطاتمركزية بئر مراحإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 17214811002/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم مستعد البلغيتي 14099Zمزدوج امكارطو

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

م.م المهدي بن تومرت إقليم: شفشاون

أرازان

إقليم: تارودانت 1721721402/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة صبري 17766Kمزدوج ارزان

إقليم: تطوانعبد العزيز بنشقرونإقليم: فحص - انجرةالداهر 288152116/09/86 165 16/09/94أقدمية 20 سنةمحسن الكويرة 19286Mمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانتمودةإقليم: فحص - انجرةدار قشانة 288266416/09/86 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد العظيم القرباص 05435Gمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - رياض الجامعيإقليم: فحص - انجرةبين الويدان

الفنيدق
303205216/09/87 153 16/09/96أقدمية 20 سنةيوسف المساوي 26738Mمزدوج مرتيل )البلدية(

إقليم: تطوانمولي الحسن البتدائيةإقليم: فحص - انجرةعمر بن الخطاب 316202216/09/88 147 16/09/96أقدمية 20 سنةرشيدة السلسي 05383Aمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - رياض الجامعيإقليم: فحص - انجرةتافزة

الفنيدق
1116761116/09/97 115 06/09/01إلتحاق بالزوجكريمة زاهيد 26738Mمزدوج مرتيل )البلدية(

إقليم: تطوانتمودةإقليم: فحص - انجرةالضاية 1121785116/09/98 114 04/09/03إلتحاق بالزوجحنان السهلوي 05435Gمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانابن حزمإقليم: فحص - انجرةالداهر 1116782916/09/97 103 05/09/03إلتحاق بالزوجةمحمد السفياني 05419Pمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديإقليم: فحص - انجرةأمليش 1234416216/09/01 98 07/09/04إلتحاق بالزوجإحسان اولد بندريس 15183Cمزدوج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: فحص - انجرةالقصر الصغير 1045907716/09/96 91 16/09/04إلتحاق بالزوجةرشيد مكاري 21180

W
مزدوج الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
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إقليم: تطوانمحمد الصباغإقليم: فحص - انجرةتافزة 1157597416/09/99 77 02/09/10إلتحاق بالزوجالحمزاوي وفاء 24050Rمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانمحمد الصباغإقليم: فحص - انجرةعمر بن الخطاب 1044674216/09/96 70 26/09/11إلتحاق بالزوجةرضوان اليازغي 24050Rمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلخديجة أم المؤمنينإقليم: فحص - انجرةلشهبة 1121594116/09/98 67 04/09/09إلتحاق بالزوجةالبشير البقالي 15161Dمزدوج الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: فحص - انجرةالدشيشة 1173167106/09/00 63 03/10/11إلتحاق بالزوجفدوى عفيفي 15216Nمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: تطوانمحمد الصباغإقليم: فحص - انجرةلحلتيت 1048229116/09/96 49 03/09/13إلتحاق بالزوجةمحمد دردور 24050Rمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: فحص - انجرةخندق ازرارع 1269483101/10/02 49 06/09/11إلتحاق بالزوجسو مية الصد يكي 20080Aمزدوج بني مكادة )المقاطعة(

إقليم: تطوانالدشريينإقليم: فحص - انجرةعين بوخلفة 1263276514/09/02 39 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق عبودي 05527Gمزدوج صدينة

عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمإقليم: فحص - انجرةفدان شابو 1176866111/09/00 30 04/09/12إلتحاق بالزوجةالسبع عبد ا 24841Aمزدوج كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمإقليم: فحص - انجرةبين الويدان 16816741004/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجسمية أحرميم 24841Aمزدوج كزناية )البلدية(

م/م مولي إسماعيل 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيلالمحيطإقليم: العرائش 746813116/09/93 161 16/09/93أقدمية 20 سنةثريا منيام 25433Uمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة 205008121/09/83 145 16/09/95أقدمية 20 سنةعبداللطيف فاخر 05752Bمزدوج العوامرة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

إقليم: تطوانسيدي احمد البقالإقليم: العرائش 745639616/09/93 139 16/09/97إلتحاق بالزوجةعبد ا الكرشالي 05402

W
مزدوج تطوان )البلدية(

 مدرسة بوغالب الحسين 

السوسي

إقليم: القنيطرةاحمد بلفريجإقليم: العرائش 1750661011/10/82 134 26/09/96أقدمية 20 سنةمحمد المعروفي 25263Jمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلالواحةإقليم: العرائشالخراشفة المركز 749473316/09/93 131 16/09/98إلتحاق بالزوجةكريم اوحريش 15179Yمزدوج الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية 1173553306/09/00 117 21/09/01إلتحاق بالزوجنبيلة الشاعر 15149Rمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيلعبد الكريم الخطيبإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 1123286116/09/98 113 06/09/01إلتحاق بالزوجةسعيد ريان 21699Kمزدوج بني مكادة )المقاطعة(

إقليم: سيدي قاسمبناصاإقليم: العرائشالمشيشي المركز 12385941006/09/01 101 07/09/04أقدمية 12 سنةأمين مورادي 14855

W
مزدوج سيدي الكامل
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عمالة: طنجة - أصيلالخنساءإقليم: العرائشمدرسة المام الغزالي 3790551017/09/90 93 06/09/00إلتحاق بالزوجرشيدة شوكوض 15131

W
مزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

أمكادي بني يسف 

المركزية

إقليم: سيدي سليمانالطويرفةإقليم: العرائش 1173690106/09/00 85 06/09/05إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم اليونسي 10974Cمزدوج بومعيز

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 1178420506/09/00 68 06/09/05إلتحاق بالزوجرشيدة مهداوي 08773Kمزدوج سيدي بوعثمان 

)البلدية(

إقليم: تطوانالمنفلوطيإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 1368198116/09/04 68 05/09/08إلتحاق بالزوجسعاد بن عبود 05436Hمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: بولمانتازلماطإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 1306610105/09/03 64 05/09/11إلتحاق بالزوجةمحمد العلوي 07873Gمزدوج بولمان )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلابو بكر الصديقإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 1307525205/09/03 63 05/09/11إلتحاق بالزوجةمحمد قشقوش 25678Kمزدوج الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م.م ابو العباس السبتي إقليم: العرائش

مركزية المولود

إقليم: تيزنيت 1268356512/09/02 45 03/09/10إلتحاق بالزوجةمرغي فؤاد 16907Bمزدوج تفراوت المولود

إقليم: سيدي بنورالعبابسةإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 1681216501/03/11 45 02/09/11عبد العزيز الصابري 08351Bمزدوج بني تسيريس

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: العرائش 1682594104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجلبنى الغزاوي 15049Gمزدوج لمجاعرة

إقليم: سيدي سليمانأبي حنيفة النعمانإقليم: العرائشم/م  أورموت 16829321025/07/12 28 25/07/12إلتحاق بالزوجالمرجاني فاطمة 20071Rمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 1584476905/09/11 25 03/09/13عمر محداش 06305Cمزدوج تاسيفت

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: العرائش 1550857601/01/10 23 03/09/13إلتحاق بالزوجةرضوان المجبار 15252Cمزدوج سبت الزينات

إقليم: تطوانثلثاء بني يدرإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 1718638603/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجنهاد الفضالي 05591Bمزدوج بني يدر

عمالة: طنجة - أصيلابرييشإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 1406550505/09/08 22 03/09/13إلتحاق بالزوجبهيجة بوخميس 15256Gمزدوج أقواس برييش

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

إقليم: سيدي سليمانالقاعدة الجوية 5إقليم: العرائش 1718687903/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجنوال محدوث 10871Rمزدوج دار بلعامري

إقليم: الجديدةسيدي امحمد اخديمإقليم: العرائش أناسيل حدادين 1682117404/09/12 20 02/09/14إلتحاق بالزوجةبن الطاهر علء 08277

W
مزدوج سيدي امحمد اخديم

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

إقليم: فحص - انجرةأكنوانإقليم: العرائش 16843371004/09/12 19 02/09/14إلتحاق بالزوجلبنى السليت 15315

W
مزدوج القصر الصغير
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2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة
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جماعة التعيين

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: العرائش 1717995103/09/13 18 03/09/13إلتحاق بالزوجالحمري أسماء 14923Vمزدوج زكوطة

إقليم: وزانم الحسنيةإقليم: وزانم م ابن طفيل 204414321/09/83 205 16/09/89أقدمية 20 سنةعبد السلم القيري 14670Vمزدوج وزان )البلدية(

إقليم: وزانم الفقيه الرهونيإقليم: وزانم م المصامدة 258576116/09/85 191 16/09/91أقدمية 20 سنةأحمد  اسطيري 14669Uمزدوج وزان )البلدية(

م المام علي بن أبي 

طالب

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيإقليم: وزان 878205116/09/86 173 16/09/92أقدمية 20 سنةمليكة العلمي 26378

W
مزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 206320221/09/83 171 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد بن حمو 14672Xمزدوج وزان )البلدية(

إقليم: وزانم المام علي بن أبي طالبإقليم: وزانم م ادريس الثاني 238398117/09/84 171 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد الواحد دني 14667Sمزدوج وزان )البلدية(

إقليم: وزانم المصلىإقليم: وزانم م ادريس الثاني 258574416/09/85 171 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد ارينشي 14666Rمزدوج وزان )البلدية(

إقليم: وزانم المصلىإقليم: وزانم م المصامدة 349090616/09/89 167 16/09/96أقدمية 20 سنةالبيصاري فريد 14666Rمزدوج وزان )البلدية(

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: وزانم م سيدي بوصبر 706441316/09/92 167 16/09/92أقدمية 20 سنةفاطمة العولي 05720Sمزدوج العوامرة

إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانم م الرمل 173508116/09/82 163 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد السعماري 14672Xمزدوج وزان )البلدية(

إقليم: القنيطرةسكينة بنت الحسينإقليم: وزانم م عين دريج 383750717/09/90 161 16/09/93أقدمية 20 سنةسعيدة توري 10809Yمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: وزانمدرسة المسيرة1إقليم: وزانم م المصامدة 238395817/09/84 159 16/09/95أقدمية 20 سنةالقللي حميد 14673Yمزدوج وزان )البلدية(

إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: وزانم م المام الجزولي 270687916/09/86 159 16/09/95أقدمية 20 سنةخالد البعيادي 04115Xمزدوج سبع عيون )البلدية(

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 397758716/09/91 159 16/09/95أقدمية 20 سنةعمر بنسعيد 10915Nمزدوج حدادة

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: وزانم/م مولي إ سماعيل 746237616/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد الشافعي 05754Dمزدوج العوامرة

إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: وزانم م الفقيه القري 10440171116/09/96 153 15/09/08أقدمية 20 سنةعادل بسو 04209Zمزدوج جحجوح

عمالة: المضيق - عبد ا إبراهيمإقليم: وزانم م لل مريم

الفنيدق
744313116/09/93 143 16/09/96أقدمية 20 سنةاحمد بكاري 05620Hمزدوج مرتيل )البلدية(
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: وزانم م معروف الروصافي 1179663106/09/00 129 06/09/00أقدمية 12 سنةقادير سامي 14839Dمزدوج انويرات

إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: وزانم م المنفلوطي 1115259116/09/97 128 16/09/99إلتحاق بالزوجالحميدي  هند 14915Lمزدوج زيرارة

إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: وزانم م الطبري 10486721016/09/96 125 16/09/99أقدمية 12 سنةالزرق محمد 09874Gمزدوج أيت داوود )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلالدارسةإقليم: وزانم.م محمد بن عبد ا 1155774216/09/99 119 06/09/01إلتحاق بالزوجةمحمد حروش 15169Mمزدوج الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 1235995306/09/01 115 06/09/01إلتحاق بالزوجالعاطفي إلهام 14898Tمزدوج باب تيوكا

إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: وزانم/م سبدي محمدالعربي 1237814806/09/01 113 06/09/01أقدمية 12 سنةبهية قروان 14891Kمزدوج دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: وزانم م محمد عبده 1306016305/09/03 109 05/09/03أقدمية 12 سنةادريس بلوالي 14857Yمزدوج ارميلت

عمالة: مكناسبني معدانإقليم: وزانم م الدوالح 12699041102/10/02 108 02/10/02إلتحاق بالزوجحياة زايد 03868Dمزدوج شرقاوة

عمالة مقاطعة الحي ابن حمديسإقليم: وزانم.م بئر انزران

الحسني
1265805801/10/02 104 03/09/03إلتحاق بالزوجفلطمة الشكوري 18145Xمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: وزانم م ابن منظور 1120421616/09/98 97 07/11/05قاسم القصيبي 14864Fمزدوج ارميلت

إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 1155624516/09/99 91 06/09/04أقدمية 12 سنةعزيزة لحمر 14857Yمزدوج ارميلت

إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: وزانم م الشرفاء 14006391020/09/05 85 05/09/07أمليكي خاليد 14702Eمزدوج عين الدفالي

إقليم: سيدي قاسمالمنايرةإقليم: وزانم م بني ايتنا 14004401016/09/05 83 16/09/05ايمان خودالي 14741Xمزدوج سيدي عزوز

إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: وزانم/م سبدي محمدالعربي 13682271017/09/04 81 27/11/09رشيد بنحيلي 14564Eمزدوج ثوالت

إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 1234900513/09/01 69 04/09/08بنغريب ادريس 14864Fمزدوج ارميلت

إقليم: تطوان9 أبريلإقليم: وزانم م المنفلوطي 1265467814/09/02 69 05/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة الشوياخ 05417Mمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 12687891004/09/02 69 04/09/08علي واعلش 14857Yمزدوج ارميلت
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01/07/2016
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الطلب
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للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي قاسمقاسم أمينإقليم: وزانم م الشرفاء 14071601005/09/08 69 05/09/08إلهام القصباوي 14710Nمزدوج عين الدفالي

إقليم: سيدي قاسمأنس بن مالكإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 13671001418/09/04 65 05/09/10هدى العنصري 14750Gمزدوج سيدي احمد بنعيسى

إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم م سيدي بوزيتون 1306983105/09/03 61 28/09/09عبد العالي المهدي 15054Mمزدوج لمجاعرة

إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: وزانافراوة 1268125304/09/02 59 05/09/08مبروك فاطمة 14989Sمزدوج مصمودة

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: وزانم م لل مريم 1368445415/09/04 50 05/09/11إلتحاق بالزوجوفاء حروش 11084Xمزدوج سيدي علل التازي

إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: وزانم م معروف الروصافي 1680788101/03/11 46 01/03/11إلتحاق بالزوجحكيمة ابطوي 16294Kمزدوج تادرت

إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: وزانم م محليل 1401079607/09/05 45 02/09/10إلتحاق بالزوجةالبشير الزعار 14961Lمزدوج بير الطالب

إقليم: سيدي سليماندار بلعامريإقليم: وزانم م الشرفاء 1579932302/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجخدوج  ازيدان 11004Kمزدوج دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمانالمنصور الذهبي اولد بلعيدإقليم: وزانم م الحريشة 1581649902/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زياني 10934Jمزدوج عامر الشمالية

إقليم: صفروالمسيرة الخضراءإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 14069121205/09/08 43 05/09/11إلتحاق بالزوجالمنعي فتيحة 02284Gمزدوج رباط الخير )البلدية(

إقليم: صفروالخنساءإقليم: وزانم م ابن منظور 14074431205/09/08 43 05/09/11إلتحاق بالزوجاومالك ليلى 25591Rمزدوج رباط الخير )البلدية(

إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: وزانم م الحريشة 15804981302/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجالحومسي مليكة 04690Xمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 1581329702/09/10 42 04/09/12مصطفى اباسو 07037Yمزدوج فم الجمعة

إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 1580114702/09/10 41 04/09/12إلتحاق بالزوجهند بوعقلين 11095Jمزدوج سوق ثلثاء الغرب

إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: وزانم م ابن زيدون 1549942801/01/10 39 05/09/11إلتحاق بالزوجبنسعدا سميرة 11515Rمزدوج آيت علي او لحسن

إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 1551095201/01/10 39 05/09/11إلتحاق بالزوجسليمة الجاي 15813Mمزدوج واد الجمعة

إقليم: صفرومركز بني مرورةإقليم: وزانم م ابن زيدون 15511071101/01/10 39 05/09/11إلتحاق بالزوجالصفاحي سناء 02385Sمزدوج دار الحمراء
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 15816601002/09/10 39 05/09/11عبد الخالق الزين 15033Pمزدوج سيدي رضوان

إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م ابن زيدون 1401010307/09/05 38 04/09/12رضوان التهليلي 15058Sمزدوج لمجاعرة

إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: وزانم م الحريشة 1582868105/09/11 37 05/09/11إلتحاق بالزوجزهور عمراني 11103Tمزدوج سوق ثلثاء الغرب

إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: وزانم م القشاشدة 1584639405/09/11 37 05/09/11إلتحاق بالزوجالهام ودحو 07800Cمزدوج زيايدة

إقليم: سيدي سليمانالشهيد بلقصيصإقليم: وزانم م ابن طفيل 1404593705/09/07 35 05/09/11إلتحاق بالزوجةبروزي رضوان 10866Kمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: تاوناتم/م اولد بلكعابإقليم: وزانم م اللوكوس 1583153705/09/11 35 03/09/13ببكريني ابراهيم 15425Rمزدوج اجبابرة

إقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسيإقليم: وزانم م الشراطين 15837761405/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجامال الوليد 11164Jمزدوج سيدي بوبكر الحاج

إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: وزانم م العزابة 1581251202/09/10 32 02/09/12إلتحاق بالزوجالنعيجة فاطمة 14790Aمزدوج سيدي امحمد الشلح

إقليم: سيدي سليمانالمام ابن حنبلإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 1682418904/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجأسماء شقرون 10870Pمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: وزانم/م سبدي محمدالعربي 16844201204/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء الطيبي 11150Uمزدوج لل ميمونة

إقليم: سيدي سليماناولد بلعيدإقليم: وزانم م الحريشة 1682077304/09/12 28 05/09/12إلتحاق بالزوجبوشرى بلقاضي 10971Zمزدوج أولد بن حمادي

إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: وزانافراوة 1682565404/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجمجدة  الدوة 14953Cمزدوج بير الطالب

إقليم: تطوانبطارةإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 1683225704/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسكينة فيضاوي 05563

W
مزدوج الحمراء

إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: وزانم م الدوالح 1684300204/09/12 28 04/09/12امال سقري 09333Uمزدوج أيت الطالب

المدرسة البتدائية ابن إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

خلدون

إقليم: برشيد 1583475905/09/11 26 03/09/13إلتحاق بالزوجسكينة الفاضلي 14041Lمزدوج الكارة )البلدية(

م/م مولي عبد السلم إقليم: وزانم/م مولي إ سماعيل

المركزية

إقليم: العرائش 1584337102/09/11 26 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم المليح 05893Eمزدوج تازروت

إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: وزانم م الفقيه القري 1584887205/09/11 26 03/09/13إلتحاق بالزوجخلبصة التباع 04649Cمزدوج ملك الويدان
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إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: وزانم م واد المخازن 1 1119574416/09/98 25 02/09/14إلتحاق بالزوجةهشام اليمامي 05845Cمزدوج سوق الطلبة

إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: وزانم م المام الجزولي 1582828405/09/11 25 03/09/13إلتحاق بالزوجلمياء علوي 14871Nمزدوج الحوافات

إقليم: سيدي سليمانالمام ابن حنبلإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 1583970605/09/11 25 05/09/13إلتحاق بالزوجالوالي هجر 10870Pمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: سيدي سليمانحجاوةإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1716636303/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجخديجة اعديد 10967Vمزدوج أولد بن حمادي

إقليم: فحص - انجرةلشهبةإقليم: وزانم/م سبدي محمدالعربي 1717508503/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجالشلي لطيفة 15308Nمزدوج القصر الصغير

إقليم: سيدي سليمانالطرشانإقليم: وزانم م محليل 1717954703/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجالغزال نعيمة 11019Bمزدوج مساعدة

إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: وزانم م الفقيه القري 1718559203/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجنادية الحليبي 14839Dمزدوج انويرات

إقليم: سيدي قاسم أنوالإقليم: وزانم م الحريشة 1681740204/09/12 18 02/09/14إلتحاق بالزوجةجمال أيت لخضر 14867Jمزدوج الحوافات

إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: وزانم.م محمد بن عبد ا 1720382702/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجليلى اضريو 14923Vمزدوج زكوطة

إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: وزانم م القشاشدة 1721239702/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجسناء لعكيل 14702Eمزدوج عين الدفالي

إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: وزانم.م محمد بن عبد ا 1720090702/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجنادية برنوسي 14946Vمزدوج ثكنة

إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: وزانم م المام الجزولي 1720392702/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجاسماء الشمخ 14930Cمزدوج زكوطة

إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: وزانم م الزاوية 17213021302/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجسهام العمراني 05974Tمزدوج ريصانة الجنوبية

إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 1721684102/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجسمية ركيكة 14871Nمزدوج الحوافات

إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: وزانم م العزابة 1720396502/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة الظهراوي 14871Nمزدوج الحوافات

عمالة: طنجة - أصيلالمختار البقاليعمالة: طنجة - أصيلابرييش 774456616/09/91 159 16/09/95أقدمية 20 سنةاحمد رفيق بنعيش 15204Aمزدوج اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلعقبة بن نافععمالة: طنجة - أصيلالزينات 56007216/09/94 155 16/09/94أقدمية 20 سنةبشرى الوهابي 15134Zمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(
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إقليم: تطوانفاطمة الفهريةعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 775299116/09/91 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبدالواحد بوقو 25747Kمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيلالمام الغزالي 663833219/09/79 136 22/09/93أقدمية 20 سنةأحمد الفريحي 21181Xمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: المضيق - عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربي

الفنيدق
337917116/09/88 118 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد القادري 05620Hمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: مكناسعبدا الشفشاونيعمالة: طنجة - أصيلالشريف الدريسي 216532116/09/85 98 تبادلأقدمية 12 سنةعبد اللطيف السحيمي 06/09/01 03977Xمزدوج مكناس )البلدية(

إقليم: تطوانعبد الرحمان الداخلعمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم 1157565116/09/99 96 تبادلأقدمية 12 سنةعادل العزوزي 16/09/99 05433Eمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: وزانم/م سبدي محمدالعربيعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 14059071124/01/08 25 03/09/13ناصيري عبد الكريم 06408Pمزدوج زومي

عمالة: المضيق - سيدي أحمد الرهونيإقليم: تطوانابن رشد

الفنيدق
930142119/09/77 178 23/01/80أقدمية 20 سنةثريا منصور 05420Rمزدوج مرتيل )البلدية(

إقليم: تطوانام البنينإقليم: تطوانأزل 238337117/09/84 171 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد التواب الغازي 05392Kمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانمحمد بوعنانإقليم: تطوانالزينات 697461116/09/80 171 16/09/93أقدمية 20 سنةالناصر محمد يسن 05434Fمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانام البنينإقليم: تطوانإدريس الثاني 205373421/09/83 167 23/09/92أقدمية 20 سنةمحمد البشيبي 05392Kمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانالتهامي الوزانيإقليم: تطوانامسا 172872116/09/82 165 محمد عبد الوهاب 

العربي
23/09/94أقدمية 20 سنة 05380Xمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانالمام مالكإقليم: تطوانبني موسى 258359116/09/85 165 16/09/94أقدمية 20 سنةحمودان مصطفى 05410Eمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانابن رشدإقليم: تطوانإدريس الثاني 744290316/09/93 163 13/01/95أقدمية 20 سنةنورالدين الزوين 05397Rمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانإدريس الولإقليم: تطواناوشتام 238243116/09/84 157 16/09/96أقدمية 20 سنةنور الدين بنصبيح 25430Rمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانالسيدة زينبإقليم: تطوانعين لحصن 775069216/09/91 155 16/09/94أقدمية 20 سنةالمخلوفي نجاة 05404Yمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانسيدي علي بركةإقليم: تطوانعين لحصن 270083716/09/85 153 فخر الدين الكويرة 

العمراني
16/09/96أقدمية 20 سنة 05403Xمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانفاطمة الفهريةإقليم: تطوانالدشريين 315877716/09/87 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالحسين بوليلى 25747Kمزدوج تطوان )البلدية(
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عمالة: المضيق - رياض الجامعيإقليم: تطواندار اعللو

الفنيدق
742098116/09/93 115 05/09/03إلتحاق بالزوجةمحمد عمراوي 26738Mمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - موسى بن نصيرإقليم: تطوانالمورد

الفنيدق
1121899116/09/98 115 06/09/01إلتحاق بالزوجةمحمد علي خبالي 05421Sمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - رياض الجامعيإقليم: تطوانالغابة

الفنيدق
1116694116/09/97 113 04/09/02إلتحاق بالزوجةجميل زريوح 26738Mمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابإقليم: تطوانواد الليل

الفنيدق
1180600206/09/00 110 06/09/02إلتحاق بالزوجالمرابط حنان 05426Xمزدوج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - رياض الجامعيإقليم: تطوانعين لحصن

الفنيدق
1045916216/09/96 101 06/09/03إلتحاق بالزوجةعبد الله اليونسي 26738Mمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - المعتمد بن عبادإقليم: تطوانامسا

الفنيدق
1047664316/09/96 97 07/09/04إلتحاق بالزوجةالعمري عبد السلم 05423Uمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - عبد ا إبراهيمإقليم: تطوانالهرارزة

الفنيدق
1268628209/10/02 96 ابراهيم الخليل 

الناصري
07/09/04إلتحاق بالزوجة 05620Hمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - عبد ا إبراهيمإقليم: تطوانالدشر لحمر

الفنيدق
58747316/09/94 93 07/09/04إلتحاق بالزوجةعبد الله بن زاكي 05620Hمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطوانيعقوبش

الفنيدق
1177459706/09/00 93 07/09/04إلتحاق بالزوجالخبياز سهام 05427Yمزدوج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - يوسف بن تاشفينإقليم: تطوانتازروت

الفنيدق
1307045205/09/03 89 05/09/05إلتحاق بالزوجةرشيد اليطيوي 05422Tمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - مدرسة 18 نوفمبرإقليم: تطوانعين سناد

الفنيدق
1237805606/09/01 84 07/09/05إلتحاق بالزوجةقزيز محمد 25192Gمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - سيدي أحمد الرهونيإقليم: تطوانم,م بني ليث

الفنيدق
1307196405/09/03 81 05/09/06إلتحاق بالزوجفتيان لمياء 05420Rمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - سيدي محمد الشريفإقليم: تطوانقنيقرة

تمارة
1368175220/09/04 76 تبادلإلتحاق بالزوجفتيحة بلمين 11/11/08 01361Dمزدوج أم عزة

عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: تطوانالحمراء - الرينفي 12641161013/09/02 74 06/09/06إلتحاق بالزوجوفاء البحار 15151Tمزدوج كزناية )البلدية(

عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطوانالدشر لحمر

الفنيدق
1368431917/09/04 69 16/09/09إلتحاق بالزوجكوثر حمادي 05427Yمزدوج المضيق )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيمإقليم: تطوانعبد الرحمان الداخل 1155767116/09/99 64 تبادلخشنة مينة 23/10/08 20082Cمزدوج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيلابن حنبلإقليم: تطوان إفرطن - توغناتن 1405371605/09/07 50 02/09/10إلتحاق بالزوجصارةهاشمي 15197Tمزدوج بني مكادة )المقاطعة(
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عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطوانتغزوت

الفنيدق
1407522505/09/08 47 02/09/10إلتحاق بالزوجالسمللي لطيفة 05427Yمزدوج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - م . م ارميلتإقليم: تطوانم,م ابن الرومي

الفنيدق
13990701020/09/05 46 02/09/12إلتحاق بالزوجةاشبون اسماعيل 21292Tمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطوانم,م ابن الرومي

الفنيدق
1368461207/09/04 45 02/09/10إلتحاق بالزوجبديعة حطوش 05427Yمزدوج المضيق )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: تطوانبني احمايد 1580083102/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجإيمان بنسعيد 20079Zمزدوج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: المضيق - 11 ينايرإقليم: تطوانتمرابط

الفنيدق
1549053402/09/09 41 06/09/11إلتحاق بالزوجبوزلماط نبيلة 05427Yمزدوج المضيق )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلعقبة بن نافعإقليم: تطوانتمرابط 1550359201/01/10 34 07/09/12إلتحاق بالزوجالعثماني مريم 15134Zمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: اليوسفيةالزازات المركزيةإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 1581469102/09/10 32 04/09/12مراد السبعي 20851Nمزدوج جدور

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تطواناوشتام 1548982602/09/09 29 لمعيرف فاطمة 

الزهراء
03/09/13إلتحاق بالزوج 15801Zمزدوج البسابسا

عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: تطوانإدمامن السفلى 1683165504/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجلبنة الصالحي 15233Gمزدوج دار الشاوي

إقليم: فحص - انجرةملوسةإقليم: تطواناولد علي المنصور 1683238804/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجأسية فارس 15316Xمزدوج ملوسة

إقليم: آسفيالرواحلةإقليم: تطوانتاقة عامر 1684269204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجإكرام السحاوي 13946Hمزدوج اتوابت

عمالة: المضيق - سيدي أحمد الرهونيعمالة: المضيق - الفنيدقعلل بن عبد ا

الفنيدق
172400516/09/82 128 04/10/91أقدمية 20 سنةعبد الرزاق بوعجاج 05420Rمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - بني مزالةعمالة: المضيق - الفنيدقسيدي أحمد بنعجيبة

الفنيدق
238399116/09/84 122 تبادلأقدمية 12 سنةعبد السلم العناية 16/09/98 05440Mمزدوج بليونش

عمالة: المضيق - عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدقعقبة بن نافع

الفنيدق
237337117/09/84 118 16/09/96أقدمية 20 سنةمولي الحسن غلبي 05426Xمزدوج المضيق )البلدية(

إقليم: تطوانعبد الرحمان الداخلعمالة: المضيق - الفنيدقخديجة أم المؤمنين 719667217/09/92 109 06/09/01إلتحاق بالزوجةعبد الواحد بنهاج 05433Eمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانالشريف أمزيانعمالة: المضيق - الفنيدقعيون الساقية الحمراء 383101817/09/90 93 رشيد أولد الحاج 

الرياحي
04/09/02إلتحاق بالزوجة 05414Jمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانالشريف أمزيانعمالة: المضيق - الفنيدق11 يناير 1157580616/09/99 87 16/09/02إلتحاق بالزوجمريم الشريف 05414Jمزدوج تطوان )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تطوانالفقيه العربي اللوهعمالة: المضيق - الفنيدقعيون الساقية الحمراء 1234854506/09/01 83 05/09/03إلتحاق بالزوجلطيفة بنعياش 20406Eمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانالفقيه العربي اللوهعمالة: المضيق - الفنيدقعلل بن عبد ا 1157594916/09/99 73 18/09/08إلتحاق بالزوجلمياء هيدور 20406Eمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانإدريس الثانيعمالة: المضيق - الفنيدقالكوف 13991871015/09/05 67 10/09/08إلتحاق بالزوجالوات هاجر 05526Fمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانابن خلدونعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن تاويت 1172969606/09/00 66 27/11/06إلتحاق بالزوجحيا ت بوشويط 05398Sمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: المضيق - الفنيدقابن باجة 1266976119/09/02 57 02/09/10إلتحاق بالزوجحجاج رشيدة 15216Nمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: تطوانابن خلدونعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة 18 نوفمبر 1116821516/09/97 50 05/09/11إلتحاق بالزوجالمصمودي مريم 05398Sمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - سيدي أحمد بنعجيبةعمالة: المضيق - الفنيدقبني مزالة

الفنيدق
1399236120/09/05 42 عادل أولد علي 

واحمد

تبادل 07/09/12 05428Zمزدوج الفنيدق )البلدية(

المدرسة الجماعاتية 

العليين

إقليم: تطوانابن حزمعمالة: المضيق - الفنيدق 1367707917/09/04 37 02/09/13إلتحاق بالزوجسارة معاش 05419Pمزدوج تطوان )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

02

عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديإقليم: بركانسعد بن عبادة 205796321/09/83 217 16/09/86أقدمية 20 سنةحسن نصروي 04257Bمزدوج وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادم. الفردوسإقليم: بركانتجوين 213798816/09/85 189 16/09/90أقدمية 20 سنةجمال بوينفيف 04264Jمزدوج وجدة )البلدية(

إقليم: بركانالوفاءإقليم: بركانالشهداء 334669716/09/88 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالبكاي رحماني 04427Lمزدوج احفير )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينإقليم: بركانادريس الثاني 897165316/09/95 120 16/09/96أقدمية 20 سنةبشرى بناني مشيط 15130Vمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: بركان11 ينايرإقليم: بركانالرياض 1120139116/09/98 100 تبادلأقدمية 12 سنةليلى بو عزاوي 16/09/15 04424Hمزدوج بركان )البلدية(

إقليم: بركانالرياضإقليم: بركان11 يناير 882334116/09/87 84 تبادللحميدي رشيدة 30/11/12 25807Aمزدوج بركان )البلدية(

إقليم: صفروخالد بن الوليدإقليم: الدريوشم م المتنبي 707550116/09/92 167 16/09/92أقدمية 20 سنةإدريس البدوري 02280Cمزدوج المنزل )البلدية(

عمالة: مكناسبني معدانإقليم: الدريوشم م المتنبي 12340081206/09/01 110 04/09/02إلتحاق بالزوجةمصطفى أحربوس 03868Dمزدوج شرقاوة

إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الدريوشم.م تازغين 270736316/09/86 75 07/09/09اليونني احمد 10295Pمزدوج تافضنا

المدرسة الجماعتية 

اجطـي

إقليم: صفروم/م موحى اوحمو الزيانيإقليم: الدريوش 1401478306/09/06 75 06/09/06إلتحاق بالزوجازهري عبلة 02302Bمزدوج العنوصر

إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 1400254907/09/05 71 05/09/07نجاة حارت 08619Tمزدوج الوليدية

إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 1406641905/09/08 69 شريفي علوي مولي 

إدريس

05/09/08 15509Gمزدوج امكانسة

إقليم: تاوناتم/م  النـقــلةإقليم: الدريوشم م تاغزوت 1406887705/09/08 69 05/09/08الكداري فدوى 15594Zمزدوج ودكة

إقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىإقليم: الدريوشم م المتنبي 14072821105/09/08 65 05/09/09محمد مدان 14756Nمزدوج سيدي احمد بنعيسى

عمالة: طنجة - أصيلاجزنايةإقليم: الدريوشم.م امزيلن 1405586105/09/07 59 07/10/09إلتحاق بالزوجتالسي خديجة 15217Pمزدوج كزناية )البلدية(

إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 1404489105/09/07 57 06/10/09إلتحاق بالزوجعزام اكرام 04761Zمزدوج سيدي علي بلقاسم

إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 1549533202/09/09 53 02/09/09إلتحاق بالزوجنورة عقيل 08313Kمزدوج أولد سي بوحيى
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزيةإقليم: الدريوشم م ابي حنيفة 1407087905/09/08 48 19/09/11إلتحاق بالزوجحيمي    حسناء 07797Zمزدوج زيايدة

عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 1549212902/09/09 47 15/09/10إلتحاق بالزوجدلل هبلج 24841Aمزدوج كزناية )البلدية(

إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: الدريوشم م النهضة 1584165605/09/11 45 05/09/11قشاش اسماء 16253Rمزدوج الصباب

إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 1581895302/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجسميرة شهبون 15867

W
مزدوج عين عائشة

إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: الدريوشم م ابن المقفع 15819021002/09/10 43 02/09/10عبد الرحمن الشرقاني 15509Gمزدوج امكانسة

إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 1584189105/09/11 39 03/09/13حسناء كريم 15515Nمزدوج اغوازي

إقليم: الناضورم/م لحويسيةإقليم: الدريوشم.م ازرو 1581770502/09/10 37 10/09/11إلتحاق بالزوجعمراوي مليكة 12463

W
مزدوج بني وكيل اولد امحاند

م.م بكار حسين بن حيسون إقليم: الدريوشم م ابن المقفع

مركزية انامر اغشان

إقليم: تيزنيت 1549778301/01/10 36 05/09/11إلتحاق بالزوجةحميد ايت الشيخ 16895Nمزدوج أيت وافقا

إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 1550265101/01/10 31 03/09/13فؤاد الحنفي 15515Nمزدوج اغوازي

إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 1717688403/09/13 31 03/09/13البدوي حسن 15509Gمزدوج امكانسة

إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: الدريوشم م النصر 1718219303/09/13 31 03/09/13هدراج عبد السلم 16240Bمزدوج راس القصر

إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: الدريوشم م 20 غشت 17193291003/09/13 31 03/09/13زغبوش سعيد 15709Zمزدوج بوهودة

إقليم: سيدي سليماناولد بلعيدإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 1683821604/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسهام مالك 10971Zمزدوج أولد بن حمادي

إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزيةإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 1717670103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةالعروي عبدالحكيم 09204Dمزدوج سكورة الحدرة

إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: الدريوشم م دهار ابران 17191111403/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجلبنى  صديقي 14787Xمزدوج لمرابيح

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: الدريوشم م المتنبي 1721435302/09/14 17 02/09/14إلتحاق بالزوجمحرزي  خديجة 24684Eمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  العنصرإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 17203941502/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجحياة الشقرة 15433Zمزدوج اجبابرة
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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جماعة التعيين

عمالة: وجدة - أنكادمدرسة حمان الفطواكيإقليم: فجيجابن أبي زرع 739091516/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةميموني عمر 25547Tمزدوج وجدة )البلدية(

إقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراحإقليم: فجيجمولي علي بن عمرو 740586916/09/93 159 16/09/96أقدمية 20 سنةاوقسو الحسين 10838Eمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: ميدلتايت خوجمانإقليم: فجيجالمام مالك 92314216/09/95 143 16/09/99أقدمية 12 سنةالمسطح عمر 09779Dمزدوج غرس تعللين

إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: فجيجالطراريد 1155276216/09/99 123 04/09/02أقدمية 12 سنةهلل عيسى 04691Yمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: ميدلتبرمإقليم: فجيجابن تاشفين 1236957406/09/01 90 15/10/01إلتحاق بالزوجفكوري غزلن 11844Yمزدوج أيت ازدك

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: فجيجالطلس

باها
1401592306/09/06 69 21/10/08إلتحاق بالزوجبقي حياة 20555Sمزدوج أيت عميرة

إقليم: تازةاللوزإقليم: فجيجعريض 1405402205/09/07 68 05/09/07إلتحاق بالزوجحميتو شهيناز 16135Mمزدوج اكنول )البلدية(

إقليم: ميدلتوالغإقليم: فجيجموحى أزكاغ 14063851005/09/08 65 08/12/09عثمان  باأدري 11930Sمزدوج ايتزر

إقليم: الناضورافراإقليم: فجيجالطراريد 1404833805/09/07 63 21/10/08إلتحاق بالزوجقجاج سناء 12351Zمزدوج بني بويفرور

إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: فجيجتامسلمت 1407588705/09/08 46 07/12/09يقظان شكيب 15606Mمزدوج سيدي المخفي

إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: فجيجالداخلة 14062081005/09/08 44 04/10/10فدوى عبيدي 04758

W
مزدوج سيدي علي بلقاسم

إقليم: سيدي سليمانمحمد الزرقطونيإقليم: فجيجخالد بن الوليد 1582307102/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوججميلة سكرانات 10845Mمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: فجيجإدريس الول 1581882802/09/10 38 04/09/12بولروش مصطفى 16253Rمزدوج الصباب

إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: فجيجالمام مالك 1580240202/09/10 37 04/09/12إلتحاق بالزوجرقية شربوب 23563Lمزدوج هوارة أولد رحو

إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: فجيجتامسلمت 15837411005/09/11 35 05/09/11المخشوني محمد 17771Rمزدوج ارزان

إقليم: سيدي سليمانالشهيد بلقصيصإقليم: فجيجخالد بن الوليد 15839371005/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجكراد رجاء 10866Kمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: فجيجالجبوب 1719184803/09/13 31 03/09/13لمفضل سلم 07063Bمزدوج أيت تكل

33



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: فجيجتامسلمت 1550957701/01/10 30 03/09/13إلتحاق بالزوجةنوار  رشيد 07470Uمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزيةإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1684532304/09/12 28 04/09/12زين الدين نوال 13722Pمزدوج جنان بويه

عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: فجيجلمضل 1718007403/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجةالقاسمي عمر 15233Gمزدوج دار الشاوي

إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: فجيجعبو لكحل 1717797703/09/13 21 03/09/13الحساني يونس 18866Fمزدوج اسطيحة

إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخلإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1717872103/09/13 21 03/09/13فتحي المبشور 15074Jمزدوج ازغيرة

إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: فجيجخالد بن الوليد 1719384703/09/13 21 03/09/13الزيتي عبد المجيد 18619Mمزدوج سيدي بوتميم

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: فجيجعريض

_بوزطاط

إقليم: شفشاون 1720377402/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةالدوزي نورالدين 06171Gمزدوج باب تازة

إقليم: وزانم م الدوالحإقليم: فجيجسيدي بوطيب 1720282102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةاحمد الشرقاوي 06375Dمزدوج قلعة بوقرة

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: جرسيف 174899221/09/83 207 16/09/87أقدمية 20 سنةمحمد الهجامي 04290Mمزدوج وجدة )البلدية(

إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: جرسيفبوراشد المركز 270673916/09/86 177 16/09/92أقدمية 20 سنةبوقسي حسن 02163Aمزدوج عين الشقف

 مدرسة سيدي جابر إقليم: جرسيفتسطفاشت المركز

الجماعاتية

إقليم: جرادة 890121016/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةهاشمي يحي 04751Nمزدوج رأس عصفور

إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 92075916/09/95 149 16/09/95أقدمية 20 سنةميزاب حسان 04623Zمزدوج أهل واد زا

عمالة: المحمديةالفتحإقليم: جرسيفالخط المركز 1115074116/09/97 127 06/09/00إلتحاق بالزوجمشيتوي الخامسة 26369Lمزدوج سيدي موسى المجدوب

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: جرسيف 1269479304/09/02 104 05/09/03إلتحاق بالزوجسبيع فوزية 04623Zمزدوج أهل واد زا

إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 12659601004/09/02 97 16/09/07الحلفي حنان 04636Nمزدوج كطيطر

إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 13671861207/09/04 92 07/09/04إلتحاق بالزوجإيمان الشتيوي 02153Pمزدوج سبت لوداية

إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: جرسيفإبياض المركز 1407238705/09/08 60 05/09/08إلتحاق بالزوجلكريم ماجدة 11103Tمزدوج سوق ثلثاء الغرب
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الطلب
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التوظيف
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المادة
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: جرسيفبني دمال المركز 1405111205/09/07 55 05/09/09امنانو عزيز 04636Nمزدوج كطيطر

إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 1580689402/09/10 45 02/09/10إلتحاق بالزوجاسهول  فاطمة 04646Zمزدوج ملك الويدان

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: جرسيفالخط المركز 1581633902/09/10 45 02/09/10إلتحاق بالزوجنبيلة  زايد 24684Eمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 1585102309/12/11 45 09/12/11عبد ا العدلي 15728Vمزدوج اخللفة

إقليم: الناضورم/م الدويريةإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 1581465302/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجسكينة سعادي 12465Yمزدوج بني وكيل اولد امحاند

إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 1581977102/09/10 42 05/09/12الحموش محمد 16300Sمزدوج تادرت

إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 1583268805/09/11 32 03/09/13بوزينة المهدي 22566Cمزدوج صاكة

إقليم: ميدلتانفكوإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 16814641105/09/11 22 03/09/13مولي ادريس أوجان 11938Aمزدوج انمزي

إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 1718668803/09/13 21 03/09/13معري ربيعة 16257Vمزدوج الصباب

عمالة: وجدة - أنكادم. عثمان بن عفانإقليم: جرادةم/م الصمعي المركز 173490216/09/82 221 23/09/86أقدمية 20 سنةالرافعي محمد 04266Lمزدوج وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادم. لل مريمإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 671335217/11/77 213 22/09/86أقدمية 20 سنةنورالدين بوراسي 04249Tمزدوج وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادم. ابن خلدونإقليم: جرادةم/م البيدق 878099116/09/86 197 16/09/87أقدمية 20 سنةشتواني نفيسة 24391Lمزدوج وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادم. مولي يوسفإقليم: جرادةتويسيت 237747117/09/84 171 16/09/95أقدمية 20 سنةبلج فاتح 04273Uمزدوج وجدة )البلدية(

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: جرادة 11733881006/09/00 91 05/10/05إلتحاق بالزوجبوعام حنان 14363Lمزدوج حد السوالم )البلدية(

إقليم: تطوانالمام أبو الحسن الشاذليإقليم: الناضورم/م قرية أركمان 956268116/09/80 239 16/09/80أقدمية 20 سنةحفيظة البقالي 05384Bمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: مكناسرياض توللإقليم: الناضورم/م بوعرك 237909117/09/84 193 16/09/92أقدمية 20 سنةمحمد بونجرة 26639Eمزدوج تولل )البلدية(

إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: الناضورم/م الرازي 717900516/09/92 175 16/09/95أقدمية 20 سنةهشامي محمد 07353Sمزدوج أولد امبارك
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جماعة التعيين

عمالة: وجدة - أنكادم. حليمة السعديةإقليم: الناضورم/م النجاح 7403831016/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةمصطفي قيال 04278Zمزدوج وجدة )البلدية(

إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الناضورم/م إدريس الثاني 56735716/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةعبد الله رظا 03326Pمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الناضورتجزئة العمرانإقليم: الناضورم/م بني سيدال 739183116/09/93 165 16/09/94أقدمية 20 سنةمحمد والي 25186Aمزدوج سلوان )البلدية(

إقليم: الناضورصوناصيدإقليم: الناضورم/م الرازي 744391316/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعمرو لعيوني 12324Vمزدوج سلوان )البلدية(

إقليم: الناضورصوناصيدإقليم: الناضورم/م تيزطوطين 778254616/09/91 153 16/09/96أقدمية 20 سنةلحيان الزهرة 12324Vمزدوج سلوان )البلدية(

إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: الناضورم/م بني شيكر 706964416/09/92 149 16/09/95أقدمية 20 سنةحميد الكرماط 10841Hمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: الناضورالم 776686216/09/91 103 30/09/04إلتحاق بالزوجفريدة يوجيلي 07811Pمزدوج عين تيزغة

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: الناضورم/م المام الغزالي 1399261107/09/05 85 05/09/07عثماني فدوى 24684Eمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: الناضوراولد بوطيب  1 1070814616/09/95 83 30/09/15إلتحاق بالزوجةعبدالعزيز بلكا 10925Zمزدوج عامر السفلية

إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: الناضورصلح الدين اليوبي 1268104224/09/02 72 24/04/09إلتحاق بالزوجحنان معافي 04617Tمزدوج أهل واد زا

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: الناضورأحمد بلفريج 14016601306/09/06 60 17/09/07إلتحاق بالزوجبويعلوي كوثر قدرية 11039Yمزدوج عرباوة

إقليم: سيدي سليمانأبي حنيفة النعمانإقليم: الناضورإبن كثير 13993981007/09/05 54 06/09/11إلتحاق بالزوجصفاء بنعزوز 20071Rمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: تاوريرتفدان السلطان 1720581202/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجسميرة الحمداوي 04694Bمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوريرتادريبينة 1720024402/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم بن خلوق 15801Zمزدوج البسابسا

إقليم: جرادةالنهضةإقليم: تاوريرتاعوام 1720648802/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوج القزبوري غزلن 24684Eمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(
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03

إقليم: تطوانالتهامي الوزانيعمالة: مكناساسماء بنت ابي بكر 954595416/09/80 140 16/09/94أقدمية 20 سنةالفضل فتيحة 05380Xمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسالحافظ بن حجر 977992116/09/82 118 تبادلجاوي نعيمة 07/09/05 03829Lمزدوج ويسلن )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلالشريف الدريسيعمالة: مكناسعبدا الشفشاوني 1236387114/09/01 58 تبادلإلتحاق بالزوجالقاسمي نعيمة 23/09/09 15192Mمزدوج بني مكادة )المقاطعة(

إقليم: الجديدةآيت حامعمالة: مكناسايت موسى وحمي 1583222105/09/11 35 تبادلبولخلخل رجاء 05/09/11 08171Fمزدوج شتوكة

عمالة: مكناسالحافظ بن حجرعمالة: مكناسعمر الخيام 717923416/09/92 34 تبادلجمال بوخصيبي 12/09/12 04012Kمزدوج تولل )البلدية(

إقليم: الحاجبالقدسعمالة: مكناسمعمل السمنت 745613216/09/93 24 تبادلسعيد   الخنشوفي 07/09/12 04108Pمزدوج عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانالعرجان 737819116/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد دادة 07869Cمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: بولمانواولزمت 56438616/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةمولود  بنجحار 04205Vمزدوج أيت يعزم

إقليم: صفروم/م 20 غشتإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 58721116/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةحدو خرصى 02417Bمزدوج عين الشكاك

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: بولمانالميس مرموشة 587261016/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةادريس يحياوي 03836Uمزدوج واد الجديدة

إقليم: صفرومركز أيت بوفتينإقليم: بولمانافقيرن 836851128/10/93 161 28/10/93إلتحاق بالزوجةمصطفى   أمزيان 02421Fمزدوج عين الشكاك

إقليم: بركانابن الهيثمإقليم: بولمانتاكوراست 89001216/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةرشيد الهاشمي 04429Nمزدوج احفير )البلدية(

إقليم: صفرومركز أيت عيسى ولحسنإقليم: بولمانبوعاصم 737689616/09/93 159 16/09/96أقدمية 20 سنةاسماعيل المجيدي 02298Xمزدوج العنوصر

إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانتاسة 56388116/09/94 153 16/09/96أقدمية 20 سنةرشيد الشارفي 07868Bمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: صفرومركز أيت عيسى ولحسنإقليم: بولمانتيغبولة 58058116/09/94 153 16/09/96أقدمية 20 سنةفؤاد مستعين 02298Xمزدوج العنوصر

إقليم: صفرومدرسة إبن طفيلإقليم: بولمانايت يخلف 744053116/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الحفيظ بوسلمة 26076Tمزدوج إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانتكور الغربية 215312130/11/82 151 16/09/97أقدمية 12 سنةاحمد لفضيلي 07869Cمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(
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إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: بولمانتانديت22 59997416/09/94 147 16/09/97أقدمية 12 سنةحسن المحجوبي 07867Aمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 1049162216/09/96 147 16/09/97أقدمية 12 سنةعلي عثمان 07867Aمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(

عمالة: المحمديةالفتحإقليم: بولمانالمام مالك 2379061117/09/84 134 28/09/96أقدمية 20 سنةمحمد فوزي 26369Lمزدوج سيدي موسى المجدوب

عمالة: إنزكان ايت م ابن الروميإقليم: بولمانايت حمزة

ملول
1264980604/09/02 108 04/09/02إلتحاق بالزوججهاد بوغروم 26360Bمزدوج القليعة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: بولماناولد عايد

تمارة
1307106205/09/03 101 05/09/03إلتحاق بالزوجايمان السمللي 25890Rمزدوج سيدي يحيى زعير

إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: بولمانلقصابي المركز 1159012316/09/99 100 21/11/06إلتحاق بالزوجةمنير بودكيك 11864Vمزدوج أيت عياش

إقليم: سيدي قاسمعين الشاميةإقليم: بولمانايت بن الشريف 12675161304/09/02 67 05/09/07ماجدولين جويليل 14722Bمزدوج عين الدفالي

إقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزيةإقليم: بولمانتاسة 1407133905/09/08 59 05/09/08إلتحاق بالزوجالجبيلي ربيعة 07846Cمزدوج بئر النصر

إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: بولمانلفريطيسة 1399855707/09/05 53 02/09/10مراد الهاشمي 04638Rمزدوج كطيطر

إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: بولمانلفريطيسة 1581504702/09/10 49 21/10/11السمللي عزيزة 04638Rمزدوج كطيطر

إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: بولمانعيوش 1583664805/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجسميحة الكنيبي 14496Fمزدوج سيدي العايدي

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: بولمانتانديت 11

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 15834011105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجصفاء الشهيرة 08777Pمزدوج العطاوية )البلدية(

المدرسة الجماعاتية 

السخونة

إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: بولمان 1683183104/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجالطاهري هناء 04694Bمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: الجديدةآيت حامإقليم: بولمانركو 16837441104/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجنجاة لعزيزي 08171Fمزدوج شتوكة

إقليم: سيدي بنورالزياينةإقليم: بولمانتانديت 14 1682750604/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجضحى الكرش 08340Pمزدوج بني هلل

إقليم: الجديدةالفتحإقليم: بولمانتانديت 11 16830551004/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسلوى الخالقي 08094Xمزدوج لبير الجديد )البلدية(

إقليم: برشيد مركزية بولقنادلإقليم: بولماناتسيوانت العليا 16837131704/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالقرافي نعيمة 14300Tمزدوج سيدي عبد الخالق
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إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: بولمانالسخونة 1683863404/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجمشكوري حسناء 15693Gمزدوج بوعادل

إقليم: سيدي سليمانسيدي يوسفإقليم: بولمانتانديت30 17171711503/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجماجدة بن الحكيم 20074Uمزدوج دار بلعامري

عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: الحاجبالقدس 878323316/09/86 140 تبادلأقدمية 20 سنةمينة بويفلن 16/09/88 03826Hمزدوج ويسلن )البلدية(

إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: الحاجببوتحمريت 1234120114/09/01 65 تبادلايت  قسو   سميرة 14/09/09 14263Cمزدوج أولد زيدان

عمالة: فاسغصن الزيتونعمالة: فاس20 غشت 861243121/09/83 126 تبادلأقدمية 20 سنةفطومة بونجم 16/09/96 25915Tمزدوج زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاسغصن الزيتون 204766121/09/83 64 تبادلحسن اكعبون 04/09/12 01954Yمزدوج سايس )المقاطعة(

عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: إفرانبوشهدة 205650121/09/83 171 16/09/93أقدمية 20 سنةجمال الفاتحي 03914Dمزدوج مجاط

إقليم: صفرومركز أيت عيسى ولحسنإقليم: إفرانضاية إفرح 707706116/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد أحنوش 02298Xمزدوج العنوصر

إقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكةإقليم: إفرانأكدال 1684438704/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسهام ترى 26055Vمزدوج ودكة

إقليم: صفرومحمد بن أبي بكر اليازغيإقليم: صفرومركز القصبة 203520121/09/83 185 16/09/94أقدمية 20 سنةعبدالغفور    الوزاني 02282Eمزدوج المنزل )البلدية(

إقليم: صفروالرياضإقليم: صفرومركز دار حقون 2374651017/09/84 183 19/10/91أقدمية 20 سنةرشيد تواكي 02281Dمزدوج المنزل )البلدية(

إقليم: صفروالمسيرة الخضراءإقليم: صفرومركز النهضة 177077121/09/83 165 23/09/94أقدمية 20 سنةعبدالعزيز المود 02284Gمزدوج رباط الخير )البلدية(

إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: صفرومركز أيت أوبركان 2112451016/09/85 163 16/09/95أقدمية 20 سنةحسن    الشباب 02173Lمزدوج عين الشقف

إقليم: صفرولقراطشإقليم: صفرومركز وادي البشنة 707794416/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد يخلف 02283Fمزدوج المنزل )البلدية(

إقليم: السمارةالتقدمإقليم: صفرومركز تازوطة 57133116/09/94 117 تبادلأقدمية 12 سنةاسماعيل السعدي 04/09/02 10409Nمزدوج السمارة )البلدية(

إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: صفرومركز بني مرورة 1581132602/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجمريم مهدوبي 14286Cمزدوج لغنيميين

إقليم: الخميساترابعة العدويةإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 851576116/09/82 211 16/12/86أقدمية 20 سنةنادية أبو جمعة 11212Lمزدوج الخميسات )البلدية(
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عمالة: فاسعين البيضاءإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 241251117/09/84 195 16/09/89أقدمية 20 سنةحميد بالغرب 02050Cمزدوج عين البيضاء

إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  عمارات 240364317/09/84 189 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد لمشروط 04104Kمزدوج سبع عيون )البلدية(

عمالة: فاسلل فاطمة الزهراءإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 240518117/09/84 189 17/09/90أقدمية 20 سنةرشيد البورادي 01926Tمزدوج أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 385614117/09/90 189 17/09/90أقدمية 20 سنةالبشير لغماري 01963Hمزدوج أولد الطيب

عمالة: فاسأبناء الجيشإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 3914371117/09/90 189 17/09/90أقدمية 20 سنةاخوي ربيعة 01923Pمزدوج أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس11 ينايرإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 863645816/09/85 189 16/09/90أقدمية 20 سنةفاطمة شبل 01934Bمزدوج أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 205640221/09/83 187 17/09/90أقدمية 20 سنةمحمد الطوبي 01959Dمزدوج أولد الطيب

إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م الغوازي 238632817/09/84 185 20/09/89أقدمية 20 سنةمحمد بروكي 25561Hمزدوج عين الشقف

عمالة: فاسابن زهرإقليم: تاوناتم/م  زكوورة 2882051116/09/86 183 16/09/91أقدمية 20 سنةمحمد وبغوس 01928Vمزدوج أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاسالمام مالك بناتإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 7740651116/09/91 183 16/09/91أقدمية 20 سنةاهرام الزبير 01930Xمزدوج أكدال )المقاطعة(

إقليم: تاوناتمدرسة الفرابيإقليم: تاوناتم/م  البريدية 385654217/09/90 179 17/09/90أقدمية 20 سنةالسعدية الزاير 15399Mمزدوج قرية با محمد )البلدية(

عمالة: فاسابن طفيلإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 863533318/09/85 179 17/09/90أقدمية 20 سنةحسنية جاري 01918Jمزدوج أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 706682616/09/92 177 16/09/92أقدمية 20 سنةمحمد حيمي 01963Hمزدوج أولد الطيب

عمالة: فاسايت صالحإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 7069491016/09/92 177 16/09/92أقدمية 20 سنةإدريس الخالدي 02053Fمزدوج عين البيضاء

عمالة: فاسحليمة السعديةإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 707389916/09/92 177 عبد الوهاب 

العمومري
16/09/92أقدمية 20 سنة 02001Zمزدوج فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاسسخيناتإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 2389651117/09/84 173 16/09/91أقدمية 20 سنةمصطفى لغروس 02045Xمزدوج سيدي حرازم

عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيد 288953816/09/86 173 16/09/91أقدمية 20 سنةعبد ا بن بكي 03917Gمزدوج مجاط
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إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 765388916/09/91 173 16/09/91أقدمية 20 سنةفاطمة علمي 02158Vمزدوج عين الشقف

إقليم: مولي يعقوباللبابدة المركزإقليم: تاوناتم/م  الحدادة 385655217/09/90 171 16/09/93أقدمية 20 سنةعبدالمالك القاسمي 02162Zمزدوج عين الشقف

إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 741929116/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد المنور 02163Aمزدوج عين الشقف

إقليم: صفروم/م 16 نونبرإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 744192716/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةعزيز مساوي 02346Zمزدوج اغبالو اقورار

عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 744212316/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةابراهيم مساعد 03914Dمزدوج مجاط

إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: تاوناتم/م  أزور 7181681018/09/92 167 18/09/92أقدمية 20 سنةخديجة العامري 02173Lمزدوج عين الشقف

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: تاوناتم/م  غانس 59948516/09/94 165 30/10/97أقدمية 20 سنةعبد الفتاح بوليقين 03836Uمزدوج واد الجديدة

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 60511316/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةمحمد غريبة 02169Gمزدوج عين الشقف

إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: تاوناتم/م  الدكان 60617616/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةالحسين زروق 02038Pمزدوج عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: تاوناتم/م  أسمل 60684716/09/94 165 13/10/94أقدمية 20 سنةعبد الواحد حبوط 02173Lمزدوج عين الشقف

عمالة: سل  محمد الزيراويإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 720846616/09/92 165 16/09/94أقدمية 20 سنةحسن اليتيم 01147

W
مزدوج بطانة )المقاطعة(

إقليم: تطوانالتهامي الوزانيإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 775472616/09/91 165 13/11/93أقدمية 20 سنةنفيسة بوسامة 05380Xمزدوج تطوان )البلدية(

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7872991016/09/92 165 16/09/94أقدمية 20 سنةأحمد البوجمعاوي 03836Uمزدوج واد الجديدة

إقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 707760916/09/92 161 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد العلي مشيخة 02117Aمزدوج سبع رواضي

عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيإقليم: تاوناتم/م  كلز 746204116/09/93 161 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد الواحد بن موسى 26378

W
مزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 720898916/09/92 159 16/09/95أقدمية 20 سنةعزيز رمان 04150Kمزدوج أيت حرز ا

إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 743452916/09/93 159 16/09/95أقدمية 20 سنةحسن احديود 26736Kمزدوج عين الشقف
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إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 744422116/09/93 159 16/09/95أقدمية 20 سنةلحسن زما 02133Tمزدوج سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 762889516/09/91 159 16/09/95أقدمية 20 سنةعبدالعزيز المنعي 02121Eمزدوج سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 55912416/09/94 157 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد الكيزي 26736Kمزدوج عين الشقف

إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 57573916/09/94 153 16/09/96أقدمية 20 سنةادريس مصدق 02032Hمزدوج عين قنصرة

إقليم: الحاجبالقاصي عياضإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 58198416/09/94 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعمرمجودي 04107Nمزدوج عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 741975916/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةسعيد عسال 02035Lمزدوج عين قنصرة

إقليم: تطوانابن خلدونإقليم: تاوناتم/م  الحدادة 742049116/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالشقر خالد 05398Sمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 1048749916/09/96 141 16/09/98أقدمية 12 سنةمحمد بوقرينع 15454Xمزدوج لولجة

إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 60308416/09/94 135 16/09/99أقدمية 12 سنةالمصطفى منير 14934Gمزدوج سلفات

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 64091516/09/95 129 16/09/00أقدمية 12 سنةرشيد الكنز 15801Zمزدوج البسابسا

إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: تاوناتم /م الخلط 1119839516/09/98 125 18/10/01أقدمية 12 سنةطريق المشوم 14938Lمزدوج سلفات

إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 1154300816/09/99 119 05/09/03أقدمية 12 سنةمصطفى المطغري 15827Cمزدوج سيدي امحمد بن لحسن

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 11144411116/09/97 113 06/09/01إلتحاق بالزوجةالتازي هشام 03862Xمزدوج سيدي عبد ا الخياط

عمالة: الصخيرات  - اولد امباركإقليم: تاوناتم/م ا خللفة

تمارة
1155666316/09/99 113 06/09/01إلتحاق بالزوجالعزيوي فائزة 24897Lمزدوج المنزه

إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 1154095916/09/99 107 06/09/02أقدمية 12 سنةعبدالعزيز الغواطي 15454Xمزدوج لولجة

إقليم: سيدي بنورالمودنينإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 1234982406/09/01 107 04/09/02أقدمية 12 سنةمحمد بنرابح 08350Aمزدوج بني تسيريس

إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 787031516/09/92 99 05/09/10رشيد المسباحي 15501Yمزدوج امكانسة
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إقليم: صفروأيت لحسنإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 11193051016/09/98 97 07/09/04إلتحاق بالزوجةأحمد اليعقوبي 02293Sمزدوج كندر سيدي خيار

إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 1235670306/09/01 96 فاطمة الزهراء 

الشطيبي
07/09/04إلتحاق بالزوج 02139Zمزدوج ميكس

إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 1264884412/09/02 91 07/09/04أقدمية 12 سنةمونية البخاري 14687Nمزدوج دار الكداري )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 1307801905/09/03 91 06/09/06المغراني رضوان 15505Cمزدوج امكانسة

إقليم: سيدي سليمانلل يطوإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 1367446107/09/04 80 05/09/07إلتحاق بالزوجابتسام البكراوي 10991

W
مزدوج قصيبية

عمالة: طنجة - أصيلالحسن الحصريإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 1367468107/09/04 80 05/09/07إلتحاق بالزوجرجاء الهبطي 15136Bمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 1400126707/09/05 79 07/09/06امال   فراجي 15885Rمزدوج بوعروس

إقليم: سيدي قاسمابن القاضيإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 14058501006/02/08 77 06/02/08بالمباريك تورية 14939Mمزدوج سلفات

إقليم: صفرومركز دار حقونإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 1405027105/09/07 68 05/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة زعيكر 02369Zمزدوج أولد امكودو

إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  الملعب 1368687107/09/04 67 05/09/08أسماء ليادني 15509Gمزدوج امكانسة

إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1400605607/09/05 66 04/09/12جميلة مهداوي 11929Rمزدوج ايتزر

إقليم: سيدي قاسممحمد بن عبداإقليم: تاوناتم/م  البابة 15510531001/01/10 61 01/01/10محمد الرحالي 14766Zمزدوج سيدي اعمر الحاضي

إقليم: وزانم سيدي رضوانإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1368129607/09/04 59 05/09/08باحاج اناس 15029Kمزدوج سيدي رضوان

إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 698683716/09/80 53 20/12/11محمد الحرس 15448Rمزدوج لولجة

إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1399719507/09/05 53 02/09/10 ديب وفاء 15522

W
مزدوج اغوازي

إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1582246102/09/10 53 02/09/10هشام وديع 14448Dمزدوج دار الشافعي

إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1548419801/12/08 51 05/09/11عبد ا هارم 15509Gمزدوج امكانسة
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إقليم: صفروالخنساءإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 1582421201/01/10 51 01/01/10إلتحاق بالزوجغــزلن حسناوي 25591Rمزدوج رباط الخير )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  العزيين 1116950616/09/97 47 11/10/10فاضلي حياة 15881Lمزدوج بوعروس

إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1267610404/09/02 45 05/09/11كروم سعيد 15435Bمزدوج سيدي العابد

إقليم: صفروالمام مسلمإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 14047181305/09/07 45 05/09/11إلتحاق بالزوجسميرة المتوكل 02285Hمزدوج رباط الخير )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزةإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1583110805/09/11 45 05/09/11محمد بنالطاهر 15421Lمزدوج بوشابل

إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: تاوناتم/م  كيسان 1549558202/09/09 44 05/09/11إلتحاق بالزوجأمال بوطوالة 14923Vمزدوج زكوطة

إقليم: تطوانارقادنإقليم: تاوناتم/م  اولد داود 1236593306/09/01 43 03/09/13إلتحاق بالزوجةالمصباحي نوفل 05442Pمزدوج واد لو )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  المكمل 1401929606/09/06 43  المهدي صوصي 

علوي

06/09/10 15824Zمزدوج رأس الواد

إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 1581421502/09/10 43 02/09/10حياة رحوتي 15734Bمزدوج اخللفة

إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 1579877202/09/10 42 04/09/12محمد أندلوسي 15551Cمزدوج اورتزاغ

إقليم: تاوناتم/م  البطيميةإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 1406749805/09/08 38 04/09/12البوسلمتي عمر 15429Vمزدوج اجبابرة

إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 1399850107/09/05 37 03/09/13عصام الكنوني 15706

W
مزدوج بوهودة

إقليم: القنيطرةالعنابسةإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 15834391305/09/11 37 05/09/11إلتحاق بالزوجمريم العمراوي 11148Sمزدوج لل ميمونة

إقليم: تازةاللوزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 1584010305/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجهدى حنوتة 16135Mمزدوج اكنول )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنيةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 1584217905/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجنبيلة خالفي 14689Rمزدوج بني وال

إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 1401720106/09/06 35 فاطمة زهرة  

نورالدين

05/09/11 15408Xمزدوج طهر السوق )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 1583618105/09/11 35 05/09/11محمد اللوسي 15597Cمزدوج سيدي يحيى بني زروال
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إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1681110301/01/12 35 03/09/13البلغيثي عبدالرحمان 15509Gمزدوج امكانسة

إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 1581544302/09/10 32 02/09/12سعاد الوردي 15706

W
مزدوج بوهودة

إقليم: القنيطرةالعنابسةإقليم: تاوناتم/م  تزران 15843161005/09/11 29 03/09/13إلتحاق بالزوجةلكحل حسن 11148Sمزدوج لل ميمونة

إقليم: فحص - انجرةفدان شابوإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 1683509404/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوججناتي ادريسي زينب 15300Eمزدوج البحراويين

إقليم: تازةأكنولإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 1684449904/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجسميحة التزاني 16136Nمزدوج اكنول )البلدية(

إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 1684463304/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوججهان يرتاوي 11515Rمزدوج آيت علي او لحسن

إقليم: تطوانأبو القاسم الشابيإقليم: تاوناتم/م  الملعب 1682669104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجهاجر البكورى 22891Fمزدوج واد لو )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 17175691303/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجأسماء ديدي 14756Nمزدوج سيدي احمد بنعيسى

إقليم: تاوناتم/م اولد بلكعابإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 1551027501/01/10 21 03/09/13ياسر رابحي 15425Rمزدوج اجبابرة

إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 1717053403/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجبخدة امينة 14776Kمزدوج لمرابيح

إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: تاوناتم/م  البابة 1718221603/09/13 21 03/09/13ياسين حيدة 10132Mمزدوج سيدي عبد الجليل

إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 1718632603/09/13 21 07/10/13إلتحاق بالزوجنوال لكموز 14869Lمزدوج الحوافات

إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 17202011102/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجسعدية بورحيم 11678Tمزدوج أيت سعدلي

إقليم: بولمانعيوشإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 1720580402/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الحمداوي 08022Uمزدوج افريطيسة

إقليم: تازةالخوارزميإقليم: تازةبساتين اللوز المركز 174711121/09/83 231 21/09/83أقدمية 20 سنةبن اشعايب محمد 26560Uمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةالمحطة - تازة -إقليم: تازةالشقة المركز 241148117/09/84 225 17/09/84أقدمية 20 سنة عبد القادر أحموت 16110Kمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةالخوارزميإقليم: تازةإيار أحدود المركز 241293417/09/84 225 17/09/84أقدمية 20 سنةزراعي محمد 26560Uمزدوج تازة )البلدية(
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إقليم: تازةالمحطة - تازة -إقليم: تازةبني وجان المركز 959287216/09/81 225 20/09/83أقدمية 20 سنةفاطيمة شفيق 16110Kمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةباب جنان المركز 861849121/09/83 221 21/09/83أقدمية 20 سنةفاطمة أروف 16120

W
مزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةحي المسيرةإقليم: تازةباب السبت المركز 258537516/09/85 219 08/01/86أقدمية 20 سنةلشقر محمد 16103Cمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةبني مرينإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 269831216/09/85 219 16/09/85أقدمية 20 سنةقرماطي محمد 16107Gمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةالمعرضإقليم: تازةبساتين اللوز المركز 2412181017/09/84 215 17/09/84أقدمية 20 سنةبن أحمد محمد 16114Pمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةدوار عيادإقليم: تازةالحد القديم المركز 270793416/09/86 213 16/09/86أقدمية 20 سنةلصفر بوجمعة 16117Tمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةبني وجان المركز 698522216/09/80 211 16/09/85أقدمية 20 سنةعلل ابن اشعايب 18523Hمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةمولي الحسنإقليم: تازةبني وجان المركز 165585216/09/82 207 03/11/87أقدمية 20 سنةيوسف لعليلي 16096Vمزدوج تازة )البلدية(

إقليم: تازةالمسعوديةإقليم: تازةالترايبة المركز 302911616/09/87 207 16/09/87أقدمية 20 سنةاحمد الميموني 16112Mمزدوج تازة )البلدية(

عمالة: فاسفاطمة المرنيسيإقليم: تازةالتوفيق المركز 288435116/09/86 199 14/11/87أقدمية 20 سنةبوزيان المصطفى 26732Fمزدوج سايس )المقاطعة(

عمالة: فاسعمر الخيامإقليم: تازةكاوان المركز 258524116/09/85 191 16/09/92أقدمية 20 سنةغلم محمد 01919Kمزدوج أكدال )المقاطعة(

إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 385693117/09/90 185 17/09/91أقدمية 20 سنةحميد العمري 02130Pمزدوج سبع رواضي

عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تازةالركبة المركز 334552416/09/88 181 16/09/93أقدمية 20 سنةالبقالي محمد 23882Hمزدوج بوفكران )البلدية(

إقليم: صفروالمختار السوسيإقليم: تازةبني فراسن المركز 391546316/09/90 181 الصغيوري الدريسي 

عبد ا
16/09/92أقدمية 20 سنة 02273Vمزدوج إيموزار كندر )البلدية(

عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 3909011017/09/90 177 16/09/93أقدمية 20 سنةالمصطفى حافة 01959Dمزدوج أولد الطيب

إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: تازةسيدي بوبكر المركز 391322217/09/90 177 16/09/93أقدمية 20 سنةمارية المحمدي 04109Rمزدوج اكوراي )البلدية(

عمالة: فاسأحمد كحلويإقليم: تازةأهل بودريس المركز 775238916/09/91 175 20/09/93أقدمية 20 سنةالبزاري احمد 02002Aمزدوج فاس المدينة )المقاطعة(
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إقليم: القنيطرةأولد أوجيه 3إقليم: تازةبني فراسن المركز 745458316/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد القادر الكزار 10822Mمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 745626516/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةادريس الفنوري 03902Rمزدوج واد الجديدة

إقليم: صفروم/م 16 نونبرإقليم: تازةبوفكران المركز 719736216/09/92 169 26/09/94أقدمية 20 سنةعزيز جوهر 02346Zمزدوج اغبالو اقورار

إقليم: صفروالمختار السوسيإقليم: تازةبني فراسن المركز 727981323/09/92 169 16/09/94أقدمية 20 سنةفاطمة عياد 02273Vمزدوج إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 57405216/09/94 165 26/09/94أقدمية 20 سنةرشيد ساسي 04205Vمزدوج أيت يعزم

إقليم: القنيطرةمولي الحسن الولإقليم: تازةلخزانة المركز 787218305/10/92 165 16/09/95أقدمية 20 سنةالحسان قيطوط 10815Eمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةبوشفاعة المركز 744185116/09/93 163 16/09/95أقدمية 20 سنةلخضر يزيد 16137Pمزدوج واد امليل )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيلعزيب الحاج قدورإقليم: تازةالمعرض 947520417/09/79 158 29/09/88أقدمية 20 سنةرشيدة بل الخضر 15213Kمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةباب جنان المركز 57676316/09/94 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعصام  الطك 16619Nمزدوج غياتة الغربية

عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تازةتازارين المركز 10463841116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالسواسي مسير 03860Vمزدوج سيدي عبد ا الخياط

إقليم: القنيطرةاحمد بلفريجإقليم: تازةصاغور المركز 1047841116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةحميد قدي 25263Jمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: صفروالمسيرة الخضراءإقليم: تازةعبد ا كنون 954185116/09/80 146 16/09/93أقدمية 20 سنةفاطمة زروال 02284Gمزدوج رباط الخير )البلدية(

باب سوق الشجرة 

المركز

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: تازة 599121116/09/94 144 16/09/96إلتحاق بالزوجةكنون محمد 03862Xمزدوج سيدي عبد ا الخياط

عمالة: الرباطالفتحإقليم: تازةبورد المركز 1114952116/09/97 140 16/09/97إلتحاق بالزوجنجاة بيى 01080Yمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 1123506516/09/98 121 تبادلأقدمية 12 سنةمراح حسن 04/09/02 16343Nمزدوج أيت سغروشن

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: تازةبورد المركز

تمارة
1307661805/09/03 100 05/09/03إلتحاق بالزوجفاطمة لشقر 01371Pمزدوج سيدي يحيى زعير

إقليم: خنيفرةسيدي عثمانإقليم: تازةالعزيب المركز 1716701203/09/13 31                 حنان 

اشباخ

تبادل 03/09/13 11717Kمزدوج اكلموس
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ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
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م/م مولي إسماعيل إقليم: تازةالشهداء المركز

المركزية

إقليم: العرائش 1682797404/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالحمرة إلهام 05726Yمزدوج زوادة

إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 1580183202/09/10 21 تبادلنور  الدين  بوركيبة 03/09/13 16605Yمزدوج بوشفاعة

م/م أولد علي مدنة إقليم: تازةالعنصر المركز

المركزية

إقليم: العرائش 1719839502/09/14 17 02/09/14إلتحاق بالزوجنجية اقروط 05857Rمزدوج سوق الطلبة

إقليم: مولي يعقوبمدرسة اولد امحمدإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 1637071016/09/82 177 16/09/92أقدمية 20 سنةمحمد الزدكي 02171Jمزدوج عين الشقف

عمالة: طنجة - أصيلالمام الغزاليإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 764684116/09/91 143 16/09/96إلتحاق بالزوجعزيزة العرفاوي 15171Pمزدوج الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياحإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 14070591205/09/08 42 06/10/11إلتحاق بالزوجحليم فدوى 14332Cمزدوج رياح

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 1119430516/09/98 39 03/09/13إلتحاق بالزوجأمينة حدوش 03341Fمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 1581424402/09/10 27 03/09/13إلتحاق بالزوجرجاء بندحمان 05720Sمزدوج العوامرة

عمالة: طنجة - أصيلالدغاليينإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 1583334505/09/11 25 03/09/13إلتحاق بالزوجماجدة شلبي 15209Fمزدوج اصيلة )البلدية(
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04

إقليم: سيدي سليمانعلي بن أبي طالبإقليم: القنيطرةسيدي بنداود 953753127/09/80 233 16/09/81أقدمية 20 سنةرشيدة صويلح 10867Lمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةحمان الفطواكيإقليم: القنيطرةالزعيترات 670690216/09/79 207 16/09/91أقدمية 20 سنةنور الدين الدكالي 10795Hمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةابن الخطيبإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 173711116/09/82 199 19/10/84أقدمية 20 سنةعبد الهادي بوركي 10804Tمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةالمكرن 659462117/09/79 191 17/09/90أقدمية 20 سنةلبرك سعيد 10818Hمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةالنجاجعة 690694116/09/80 189 16/09/90أقدمية 20 سنةنجيم بن عبد الجليل 25795Mمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالندلسإقليم: القنيطرةمالكة الفاسية 153876216/09/82 183 16/09/82أقدمية 20 سنةكميح علل 10814Dمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةحمان الفطواكيإقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربي 258481318/09/85 177 05/10/95أقدمية 20 سنةمصطفى السحاسح 10795Hمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانالمام الشافعيإقليم: القنيطرةالقاسميين 163544216/09/82 175 16/09/96أقدمية 20 سنةشبتة ادريس 10868Mمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةابراهيم الرودانيإقليم: القنيطرةالشقاقفة 139324216/09/81 171 16/09/93أقدمية 20 سنةالقاسمي محمد 20999Zمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةأولد أوجيه 3إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربي 175279521/09/83 169 02/11/93أقدمية 20 سنةجمال الدين طناطن 10822Mمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالطلسإقليم: القنيطرةالحي الداري 665132117/09/79 166 17/09/84أقدمية 20 سنةزعرية محمد 10816Fمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 698572116/09/80 165 16/09/94أقدمية 20 سنةحميار  عبد الغفور 06781Vمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةمولي رشيدإقليم: القنيطرةالشقاقفة 205174121/09/83 161 16/09/93أقدمية 20 سنةالنصيري  نور الدين 10817Gمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةأبي عبيدة بن الجراحإقليم: القنيطرةحرث تدانة 258710516/09/85 161 16/09/93أقدمية 20 سنةالمخنت حميد 10838Eمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالزهراءإقليم: القنيطرةالشقاقفة 853936221/09/83 161 16/09/93أقدمية 20 سنةحياة ناصر 10812Bمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالندلسإقليم: القنيطرةالنجاجعة 854191121/09/83 161 16/09/93أقدمية 20 سنةصريح  صوريا 10814Dمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةمالكة الفاسيةإقليم: القنيطرةمولي بوسلهام 172800416/09/82 159 16/09/93أقدمية 20 سنةالحسن العزوزي 10840Gمزدوج القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةالمريجة 204443221/09/83 159 16/09/95أقدمية 20 سنةمصطفى الحاجي 26761Mمزدوج سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةالطلسإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 270263216/09/85 159 16/09/95أقدمية 20 سنةفيخار حميد 10816Fمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: سلابن طفيلإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 238548317/09/84 155 23/09/94أقدمية 20 سنةنعينيعة مصطفى 01141Pمزدوج بطانة )المقاطعة(

إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 379407417/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصبني جمال 25906Hمزدوج سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةاولد عياد 717980516/09/92 153 16/09/99أقدمية 20 سنةخالد نجاح 10833Zمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةمحمد عابد الجابريإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 240116317/09/84 149 22/09/95أقدمية 20 سنةمينة فريدي 26374Sمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةطارق بن زيادإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 3032341016/09/87 149 16/09/88أقدمية 20 سنةطه مسرور 10823Nمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةوادي المخازن1إقليم: القنيطرةسيدي محمد لحمر 392117717/09/90 131 16/09/96أقدمية 20 سنةمحسين بنعلي والحاج 10830

W
مزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: القنيطرةالسعديين

الحسني
882658116/09/87 126 22/09/94أقدمية 20 سنةقمر حفيظة 18148Aمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة: سلالمدرسة الجماعتية عامرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 164155716/09/82 125 28/09/99إلتحاق بالزوجةعبد الله خلدون 26070Lمزدوج عامر

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقاليإقليم: القنيطرةتدانة

تمارة
91496916/09/95 109 07/10/02إلتحاق بالزوجةعبد السلم حجاجي 26329Tمزدوج سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: القنيطرةمشرع احضر

تمارة
1118761916/09/98 109 04/09/02إلتحاق بالزوجةحسن أمزو 26754Eمزدوج عين العودة )البلدية(

إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 91491216/09/95 91 07/09/04إلتحاق بالزوجةبلحاجة عزيز 05720Sمزدوج العوامرة

إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 1236319106/09/01 68 05/09/07إلتحاق بالزوجحليمة الهداري 05755Eمزدوج العوامرة

إقليم: سيدي سليمانالمام الشافعيإقليم: القنيطرةسيدي بنداود 1174303406/09/00 61 02/09/10إلتحاق بالزوجبومهدي  رجاء 10868Mمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: الخميساتالسلمإقليم: القنيطرةاولد بسام 1269639519/09/02 39 تبادلربيع طابق 03/09/13 11421Nمزدوج مولي إدريس أغبال

إقليم: الخميساتعلل بن عبد اإقليم: القنيطرةلل غنو 1406019723/01/08 38 تبادلفرحون أزهور 04/09/12 11456Bمزدوج عين السبيت
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إقليم: سيدي سليمانحجاوةإقليم: القنيطرةاولد بسام 1717923303/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجالمتوكل كلتوم 10967Vمزدوج أولد بن حمادي

إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالقإقليم: القنيطرةلل غنو 17190741303/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجليلى غفاري 14299Sمزدوج سيدي عبد الخالق

عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: القنيطرةالحريضيين 1405785820/02/08 21 03/09/13إلتحاق بالزوجإلهام بوزيان 15233Gمزدوج دار الشاوي

إقليم: سيدي سليمانالحيمريينإقليم: القنيطرةالزاوية 1549479302/09/09 21 03/09/13إلتحاق بالزوجلمان ماجدة 11009Rمزدوج دار بلعامري

إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: القنيطرةدار الحراق 1717348903/09/13 21 تبادلإلتحاق بالزوجهند بولخضرت 03/09/13 14347Uمزدوج الساحل اولد احريز

إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الخميساتالتعاونية 697404316/09/80 225 16/09/86أقدمية 20 سنةحسن فتحي 04202Sمزدوج أيت يعزم

عمالة: مكناسرياض توللإقليم: الخميساتتيزيطين 664896121/09/79 209 16/09/89أقدمية 20 سنةمحمد الصحراوي 26639Eمزدوج تولل )البلدية(

إقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاصإقليم: الخميسات18 نونبر 173695416/09/82 195 16/09/89أقدمية 20 سنةعبد ا بوزيدي 25779Vمزدوج الخميسات )البلدية(

عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزإقليم: الخميساتولجة السلطان 150803416/09/81 189 16/09/90أقدمية 20 سنةالمختار النواري 04021Vمزدوج دار أم السلطان

إقليم: الخميساتمريم العذراءإقليم: الخميساتعين سعادة 216870616/09/85 183 16/09/91أقدمية 20 سنةالمحجوب بلحدكة 20512Vمزدوج الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميساتعثمان بن عفانإقليم: الخميساتعلل الفاسي 240385817/09/84 177 16/09/92أقدمية 20 سنةعبد الله زغدود 11217Sمزدوج الخميسات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: الخميساتايت عمر

تمارة
269822116/09/85 177 16/09/92أقدمية 20 سنةحسن بلمودن 01345Lمزدوج عين عتيق )البلدية(

عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: الخميساتالنهظة 150886316/09/81 171 16/09/96أقدمية 20 سنةمطانض محمد 04017Rمزدوج عين عرمة

عمالة: الرباطبوهللإقليم: الخميساتايت بومكسى 741808616/09/93 161 16/09/93إلتحاق بالزوجفاطمة راجي 01063Eمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: سلالبراهمة 3إقليم: الخميساتالسلم 2405711017/09/84 159 16/09/95أقدمية 20 سنةابراهيم بنفلوس 01255Nمزدوج عامر

إقليم: الخميساتفاطمة الفهريةإقليم: الخميساتسوق السبت 269838116/09/85 159 16/09/96أقدمية 20 سنةسعيد هرموش 11229Eمزدوج تيفلت )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - انوالإقليم: الخميساتعلل الفاسي

تمارة
380065117/09/90 159 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الرفيق كتاني 01329Uمزدوج عين العودة )البلدية(
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إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 270255416/09/85 157 16/09/96أقدمية 20 سنةحميد غريسي 18691Rمزدوج تيفلت )البلدية(

عمالة: سلالبراهمة 2إقليم: الخميساتايت بومكسى 358766317/09/90 156 23/09/94إلتحاق بالزوجفاطمة       افريوة 01254Mمزدوج عامر

إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتبئر انزران 60830430/09/94 155 30/09/94أقدمية 20 سنةزهور الطاهري 11232Hمزدوج تيفلت )البلدية(

إقليم: القنيطرةابي شعيب الدكاليإقليم: الخميساتمعاوية 61035816/09/94 155 11/10/94أقدمية 20 سنةأمال حردود 10832Yمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: سلاولد الغزوليإقليم: الخميساتالمسيديرة 378533117/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد كرينيات 01259Tمزدوج عامر

عمالة: سلالمدرسة الجماعتية عامرإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 379443217/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةحميد البجكاني 26070Lمزدوج عامر

عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: الخميساتالكدادرة 380274217/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالحسن الكرط 01250Hمزدوج عامر

إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 707764116/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد الناصري 10842Jمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: الرباطالناشئة المحمديةإقليم: الخميساتالتوزيع 7208991016/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد المجيد رزقي 01062Dمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الرباطاسمارةإقليم: الخميساتالكدادرة 7698881116/09/91 143 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفى هموش 01076Uمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الرباطمحمد  الخامسإقليم: الخميساتالتجارب 776116116/09/91 143 16/09/96أقدمية 20 سنةالسعدية عيوش 01066Hمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الرباطيعقوب المنصورإقليم: الخميساتالتجارب 717897716/09/92 121 16/09/00إلتحاق بالزوجةمحمد حوارثي 01054Vمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينإقليم: الخميساتاولد زايد

تمارة
1118815516/09/98 108 04/09/02إلتحاق بالزوجةيونس بن عبد الله 01330Vمزدوج عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: الخميساتالتجارب

تمارة
1048602216/09/96 101 05/09/03إلتحاق بالزوجةجمال معينة 26748Yمزدوج سيدي يحيى زعير

إقليم: القنيطرةاولد بسامإقليم: الخميساتالسلم 7067891216/09/92 95 تبادلميميل المصطفى 06/09/05 19097Gمزدوج شوافع

إقليم: سيدي سليمانالمام الشافعيإقليم: الخميساتعلل الفاسي 1368786507/09/04 22 03/09/13إلتحاق بالزوجةزهير الزعري 10868Mمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةلل غنوإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 14052701305/09/07 13 تبادلإلتحاق بالزوجايمان المغزاوي 02/09/14 11165Kمزدوج سيدي بوبكر الحاج
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عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرعمالة: الرباطأحمد القاسمي

تمارة
886883216/09/87 140 16/09/88أقدمية 20 سنةلعروصي وفاء 25421Fمزدوج سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المنزهعمالة: الرباطوادي المخازن

تمارة
334676116/09/88 118 15/09/95أقدمية 20 سنةريان سميرة 01357Zمزدوج المنزه

إدريس البحراوي 

اليوسفية

إقليم: القنيطرةمشرع الكتانعمالة: الرباط 874089116/09/86 116 23/09/94أقدمية 20 سنةرجاء بلقاضي 10918Sمزدوج حدادة

عمالة: سل محمد القاسميعمالة: سلواد الذهب 956529116/09/80 168 21/09/81أقدمية 20 سنةحليمة زايري 26069Kمزدوج بطانة )المقاطعة(

العلمة عبد الرحمان 

الكتاني

عمالة: الرباطالفتحعمالة: سل 383730217/09/90 134 17/09/94أقدمية 20 سنةرضا نادية 01080Yمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الرباطمحمد بن  يوسفعمالة: سل إدريس الزهر 853830221/09/83 128 26/03/13أقدمية 20 سنةنجاة الدريسي 01067Jمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: سلالمام الطبري

تمارة
383755117/09/90 116 تبادلأقدمية 12 سنةفاطمة تشيكو 29/09/97 26340Eمزدوج عين العودة )البلدية(

عمالة: الرباطالمشور السعيدعمالة: سل المرينيين 60384916/09/94 108 16/09/96أقدمية 20 سنةمليكة الطالب 01082Aمزدوج التواركة )البلدية(

إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 206630121/09/83 225 16/09/84أقدمية 20 سنةعبد العالي الردودي 10808Xمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 863779116/09/85 219 16/09/85أقدمية 20 سنةعائشة بوزكراوي 10808Xمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمر 150640316/09/81 207 16/09/86أقدمية 20 سنةرميضة أحمد 23818Nمزدوج سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمعمار ابن ياسرإقليم: سيدي قاسملل مريم 240292317/09/84 201 16/09/88أقدمية 20 سنةادريس خشان 14652Aمزدوج سيدي قاسم )البلدية(

عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 289214116/09/86 191 16/09/89أقدمية 20 سنةيامني  محمد 03893Fمزدوج الدخيسة

إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسمالموحدين 972939116/09/82 191 27/09/88أقدمية 20 سنةفاطمة الكرد 14676Bمزدوج مشرع بلقصيري 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةالخنساءإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 176951221/09/83 189 17/09/90أقدمية 20 سنةسطيطي أحمد 10806Vمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: سيدي قاسمتغاري 203966617/09/84 189 17/09/90أقدمية 20 سنةعبد العزيز بوينة 03902Rمزدوج واد الجديدة

إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 270259416/09/85 189 16/09/90أقدمية 20 سنةعبد ا الديوري 11213Mمزدوج الخميسات )البلدية(
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إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: سيدي قاسمالزهار 694589616/09/80 189 16/09/95أقدمية 20 سنةإدريس صابر 25441Cمزدوج سيدي الطيبي

إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: سيدي قاسمالحوافات 205512121/09/83 183 16/09/91أقدمية 20 سنةعبد السلم الضعيقي 04110Sمزدوج اكوراي )البلدية(

عمالة: مكناسحمان الفطواكيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 240367617/09/84 183 16/09/91أقدمية 20 سنةحميد العباسي 03833Rمزدوج بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 288715116/09/86 183 19/09/91أقدمية 20 سنةالطاهر لمدايب 04021Vمزدوج دار أم السلطان

إقليم: سيدي سليمانأبي بكر الصديقإقليم: سيدي قاسم  المريفك 211012316/09/85 177 25/09/92أقدمية 20 سنةعبد الرزاق الهادفي 10847Pمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

عمالة: مكناسدار ام السلطان المركزإقليم: سيدي قاسمالحوافات 213852816/09/85 177 16/09/92أقدمية 20 سنةالمصطفى حوماد 04021Vمزدوج دار أم السلطان

إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 216883116/09/85 177 16/09/92أقدمية 20 سنةزوميح حسن 14919Rمزدوج زيرارة

إقليم: سيدي قاسم                    ابن خلدونإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 237484116/09/84 177 20/01/93أقدمية 20 سنةمهيمزي قاسم 14655Dمزدوج سيدي قاسم )البلدية(

عمالة: مكناسايت عبة المركزإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 2584241016/09/85 177 16/09/92أقدمية 20 سنةبالعصمي عبد الواحد 04024Yمزدوج دار أم السلطان

إقليم: وزانم ابن هانيإقليم: سيدي قاسم زكارة 240237215/09/84 175 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد عليلو 14665Pمزدوج وزان )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمالسعادةإقليم: سيدي قاسمابن حزم 774130116/09/91 173 خديجة العلوي 

حروني
16/09/91أقدمية 20 سنة 14978Eمزدوج سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمايت يوسىإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 240414917/09/84 171 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد الواحد الباز 14913Jمزدوج زيرارة

إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 240446117/09/84 171 16/09/93أقدمية 20 سنةمنيشر سليم 10799Mمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 270595316/09/86 171 16/09/94أقدمية 20 سنةالملولي عبد الرحيم 03836Uمزدوج واد الجديدة

عمالة: المضيق - موسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمر

الفنيدق
288123216/09/86 171 16/09/93أقدمية 20 سنةبالعافية أحمد 05421Sمزدوج مرتيل )البلدية(

عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 861118921/09/83 171 16/09/93أقدمية 20 سنةترية ليموري 03917Gمزدوج مجاط

إقليم: القنيطرةاولد موسىإقليم: سيدي قاسمالحوافات 735166116/09/93 167 04/10/94أقدمية 20 سنةاكرام المعروفي 10912Kمزدوج سيدي الطيبي
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عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 203525821/09/83 165 16/09/94أقدمية 20 سنةابراهيم المالي 03917Gمزدوج مجاط

إقليم: القنيطرةباب فاسإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 216504216/09/85 165 16/09/94أقدمية 20 سنةالعطفى عياد 10810Zمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 240478417/09/84 165 16/09/94أقدمية 20 سنةاومللة عبد ا 04205Vمزدوج أيت يعزم

عمالة: مكناسعين عرمة المركزإقليم: سيدي قاسم  المريفك 288654616/09/86 165 16/09/94أقدمية 20 سنةاشهيبو ادريس 04015Nمزدوج عين عرمة

عمالة: سلحي السلمإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 359233117/09/90 165 17/09/94أقدمية 20 سنةعبد الحنين البسامي 01148Xمزدوج بطانة )المقاطعة(

إقليم: سيدي سليمانعبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 742025916/09/93 165 16/09/94أقدمية 20 سنةبهيجة كزيزير 10979Hمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 775001316/09/91 165 16/09/94أقدمية 20 سنةالعربي عتابو 04017Rمزدوج عين عرمة

إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: سيدي قاسمبناصا 356656216/09/89 159 16/09/95أقدمية 20 سنةحشحوش محمد 10839Fمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 377851217/09/90 159 16/09/95أقدمية 20 سنةمحمد السوسي 06781Vمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةعبد ا بن العباسإقليم: سيدي قاسممحمد بن عبدا 7653651016/09/91 159 16/09/95أقدمية 20 سنةسطوني عبد الحق 10820Kمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7755141016/09/91 159 16/09/95أقدمية 20 سنةالمصطفى العسري 11039Yمزدوج عرباوة

إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 2707131016/09/86 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الوهاب صغير 14930Cمزدوج زكوطة

إقليم: القنيطرةابراهيم الرودانيإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 378071417/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد زينبي 20999Zمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: سلاولد الغزوليإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 734873816/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعمر الخلطي 01259Tمزدوج عامر

إقليم: القنيطرةمحمد عابد الجابريإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 349087616/09/89 149 16/09/95أقدمية 20 سنةبوخريس الهام 26374Sمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: سيدي سليماناولد بوثابت المركزإقليم: سيدي قاسملل مريم 379337117/09/90 149 16/09/95أقدمية 20 سنةرقية بنخراز 10963Rمزدوج أولد بن حمادي

إقليم: سيدي قاسمايت يوسىإقليم: سيدي قاسمالمختار السوسي 745266116/09/93 143 16/09/96أقدمية 20 سنةفارس مليكة 14913Jمزدوج زيرارة
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إقليم: القنيطرةسكينة بنت الحسينإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 738705716/09/93 134 06/09/00إلتحاق بالزوجخديجه اشكيرات 10809Yمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 270115516/09/85 133 16/09/98إلتحاق بالزوجةعبد القادر لعريبي 10823Nمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 589771016/09/94 131 16/09/98إلتحاق بالزوجةعبد ا القورش 10915Nمزدوج حدادة

إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسمبناصا 738662116/09/93 131 16/09/98أقدمية 12 سنةعبد الفتاح رحمون 14738Uمزدوج سيدي عزوز

إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمالمحطة 1050429116/09/96 129 06/09/00أقدمية 12 سنةفريد يحيى 14938Lمزدوج سلفات

إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسماولد كثير 1044917516/09/96 123 06/09/01أقدمية 12 سنةسعيد مخلوف 14841Fمزدوج انويرات

إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 1044254816/09/96 120 05/09/01إلتحاق بالزوجةخليل العسراوي 10916Pمزدوج حدادة

إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 58080416/09/94 115 06/09/02إلتحاق بالزوجةجواهري خالد 10916Pمزدوج حدادة

إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 1115393716/09/97 114 16/09/02إلتحاق بالزوجسعيدة العفاني 14672Xمزدوج وزان )البلدية(

عمالة: مراكشاولد العياشي المركزيةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 89815216/09/95 102 05/09/03إلتحاق بالزوجةطارق بن زهرة 02767Gمزدوج المنابهة

إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: سيدي قاسم أنوال 1120515616/09/98 90 17/10/07إلتحاق بالزوجةجواد مول 10960Mمزدوج مكرن

إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 1234921806/09/01 88 04/09/08إلتحاق بالزوجسارة بنهورش 10953Eمزدوج مكرن

إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 1307838805/09/03 76 08/04/10إلتحاق بالزوجحنان   مريوش 10961Nمزدوج مكرن

إقليم: سيدي سليمانبئر أنزرانإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 1178167206/09/00 72 04/09/12إلتحاق بالزوجأمل الكحوط 10869Nمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: تارودانتم.م اولد همادإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 1265535104/09/02 71 تبادلالشهب فدوى 17/10/11 17525Yمزدوج سيدي أحمد أو عمرو

إقليم: وزانم م هرارةإقليم: سيدي قاسم زكارة 1265688704/09/02 70 04/09/07إلتحاق بالزوجسميرة العزاء 06361Nمزدوج عين بيضاء

إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 1405001205/09/07 54 26/10/09إلتحاق بالزوجمريم السنوسي 10926Aمزدوج عامر السفلية
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عمالة: طنجة - أصيلاجزنايةإقليم: سيدي قاسممحمد بن عبدا 1264006104/09/02 52 02/09/09إلتحاق بالزوجعائشة أزباير 15217Pمزدوج كزناية )البلدية(

إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: سيدي قاسممحمد بن عبدا 1264262204/09/02 52 01/10/09إلتحاق بالزوجبزاري فطيمة الزهرة 11489Mمزدوج مقام الطلبة

إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 1548927202/09/09 51 02/09/09إلتحاق بالزوجالهام الشوكي 15801Zمزدوج البسابسا

إقليم: سيدي بنورسيدي علي امحمدإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 15495341002/09/09 51 08/10/09دنيا أمان 08650Bمزدوج أولد سبيطة

إقليم: سيدي بنوراولد جرارإقليم: سيدي قاسملل مريم 16834951604/09/12 38 04/09/12سعيدة جبران 08439Xمزدوج تامدة

إقليم: سيدي سليمانواد بهتإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 1584559305/09/11 30 03/09/13إلتحاق بالزوجشريفي نصيرة 20077Xمزدوج دار بلعامري

إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 14068701005/09/08 29 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة العايل 11515Rمزدوج آيت علي او لحسن

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 1683594404/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجخلوق زينب 07607Tمزدوج بني شكدال

إقليم: سيدي سليمانحجاوةإقليم: سيدي قاسملل مريم 1406747605/09/08 28 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة البريدي 10967Vمزدوج أولد بن حمادي

إقليم: أزيللمركزية أمرصيدإقليم: سيدي قاسممحمد بن عبدا 1683720304/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجفيروز لمطي 06938Rمزدوج تامدا نومرسيد

إقليم: سيدي سليمانالحيمريينإقليم: سيدي قاسمال نبعات 1550381201/01/10 21 02/09/13إلتحاق بالزوجسميرة المشرف 11009Rمزدوج دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمانالملإقليم: سيدي سليمان بومعيز  اجبيرات 174860121/09/83 231 21/09/83أقدمية 20 سنةبكبوك عزيز 25993Cمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانأبي بكر الصديقإقليم: سيدي سليمانالطرشان 177039121/09/83 213 16/09/87أقدمية 20 سنةمحمد المتقي 10847Pمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانمحمد السادسإقليم: سيدي سليمانالطويرفة 977783201/10/81 209 16/09/85أقدمية 20 سنةلهنتي خديجة 10852Vمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانالقاضي بن العربيإقليم: سيدي سليمانالطرشان 175342121/09/83 189 16/09/90أقدمية 20 سنةحميد بلغربي 10844Lمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: القنيطرةالينابيعإقليم: سيدي سليمانالشهيد بلقصيص 698372116/09/80 176 20/09/83أقدمية 20 سنةقجدور حسن 10839Fمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانآمنة بنت وهبإقليم: سيدي سليماندار بلعامري 358794217/09/90 173 16/09/91أقدمية 20 سنةالتاقي بهيجة 10846Nمزدوج سيدي سليمان )البلدية(
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إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: سيدي سليمانازهانة  سيدي يحيي 238962617/09/84 169 09/11/94أقدمية 20 سنةالفلق محمد 10915Nمزدوج حدادة

إقليم: القنيطرةعبدالحميد العلويإقليم: سيدي سليمانبئر أنزران 140413216/09/81 168 16/09/81أقدمية 20 سنةالمصطفى لعوينة 10835Bمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةمولي رشيدإقليم: سيدي سليمانمحمد السادس 9712861016/09/81 168 16/10/84أقدمية 20 سنةخدوج الشنكيطي 10817Gمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: سيدي سليمانحجاوة 769748716/09/91 161 16/09/93أقدمية 20 سنةفهيم أمينة 26736Kمزدوج عين الشقف

إقليم: القنيطرةالبحتريإقليم: سيدي سليمانالمام ابن حنبل 176797716/09/82 158 16/09/90أقدمية 20 سنةعبد الجليل مرمو 10829Vمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: سيدي سليمانالمام ابن حنبل 164005716/09/82 152 16/10/90أقدمية 20 سنةاحمد بن سوردي 24977Yمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانالطويرفةإقليم: سيدي سليمانالطرشان 213655416/09/85 143 16/09/96أقدمية 20 سنةإدريس الشهب 10974Cمزدوج بومعيز

إقليم: القنيطرةوادي المخازن2إقليم: سيدي سليمانلل يطو 60535616/09/94 139 16/09/97إلتحاق بالزوجكريمة ميموني 21342Xمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانمحمد الزرقطونيإقليم: سيدي سليمانواد بهت 153978516/09/82 114 16/09/95أقدمية 20 سنةالحيمر محمد 10845Mمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

المنصور الذهبي اولد 

بلعيد

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: سيدي سليمان 1266586719/09/02 52 02/09/10إلتحاق بالزوجمارية الصالحي 10925Zمزدوج عامر السفلية

إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي سليمانالصيابرة 1174806406/09/00 41 03/09/13إلتحاق بالزوجحياة فارسي 14967Tمزدوج اشبانات

عمالة: الرباطباب تامسناعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز 698454116/09/78 197 16/09/89أقدمية 20 سنةرشو أحمد 01023Lمزدوج حسان )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي يحيى زعير

تمارة
205057121/09/83 171 16/10/89أقدمية 20 سنةجباري المصطفى 26330Uمزدوج سيدي يحيى زعير

عمالة: الرباطيعقوب المنصورعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي يحيى زعير 110858216/09/80 169 16/09/88أقدمية 20 سنةحسن زكرياء 01054Vمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - تامسناعمالة: الصخيرات  - تمارةخالد بن الوليد

تمارة
870453316/09/87 78 تبادلأقدمية 12 سنةاحميدوش فاطمة 10/11/03 24867Dمزدوج سيدي يحيى زعير

عمالة: سلالمام الطبريعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة 1118829116/09/98 66 تبادلاسماء فرنان 02/09/10 01145Uمزدوج بطانة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدعمالة: الصخيرات  - تمارةتامسنا

تمارة
355933316/09/89 64 تبادلالراقي فاطمة 23/12/09 01316Eمزدوج تمارة )البلدية(
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إقليم: تطوانقنيقرةعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي محمد الشريف 1238196113/09/01 35 تبادلالغازي كريمة 13/02/12 05618Fمزدوج ازل
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05

إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعلي 678506222/09/80 229 16/09/94أقدمية 20 سنةعلي اكردي 07296Eمزدوج بني ملل )البلدية(

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

إقليم: بني مللم الملإقليم: أزيلل 176764216/09/82 209 16/09/89أقدمية 20 سنةالصوفي محمد 19571Xمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: أزيللمركزية ابراغن 206392117/09/84 192 30/09/88إلتحاق بالزوجةعبد العالي الوارث 20073Tمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: بني مللاوربيعإقليم: أزيللمركزية مسكاون 211044216/09/85 177 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد علم 07376Sمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزيةإقليم: أزيللمركزية اماسين 377625317/09/90 173 16/09/94أقدمية 20 سنةاحمد مسيدي 07797Zمزدوج زيايدة

إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 270765216/09/86 165 16/09/96أقدمية 20 سنةاليمني محمد 07206Gمزدوج تيموليلت

عمالة: مراكشواد الحجر المركزيةإقليم: أزيللمدرسة تكلووت 385573817/09/90 165 20/09/95أقدمية 20 سنةجمعة السمايكي 02819Nمزدوج أولد حسون

عمالة: مراكشاولد مزوك المركزيةإقليم: أزيللمدرسة تكلووت 707381816/09/92 165 16/09/94أقدمية 20 سنةالسعيد لعوان 02828Yمزدوج أولد حسون

إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 725101516/09/92 165 16/09/95أقدمية 20 سنةصالح الببوري 07383Zمزدوج أولد امبارك

عمالة: مراكشلهبيشاتإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 91569416/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةقصيف محمد 02760Zمزدوج المنابهة

إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: أزيللمركزية إمي نفري 740375216/09/93 159 16/09/95أقدمية 20 سنةاحمد ميراوي 21088

W
مزدوج أيت سيدي داود

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 742111216/09/93 159 16/09/95أقدمية 20 سنةابراهيم بهدي 07601Lمزدوج برادية

عمالة: مراكشاولد علوشإقليم: أزيللمركزية أموكز 774259816/09/91 159 16/09/95أقدمية 20 سنةيوسف موهوب 02536Fمزدوج الوداية

إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: أزيللمركزية تنفردة 270003216/09/85 153 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن نوري 21968Cمزدوج افورار

إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 1046312116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةصالح النوري 07200Aمزدوج افورار

مركزية تيفرت نايت 

حمزة

إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: أزيلل 1046319116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الواحد طه 07346Jمزدوج القصيبة )البلدية(

إقليم: أزيللمركزية آيت إعزةإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 1046360116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد العزيز علوي 07197Xمزدوج افورار
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عمالة: الرباطوادي المخازنإقليم: أزيللمركزية آيت امحمد 895921016/09/95 152 16/09/95إلتحاق بالزوجمينة زينون 01072Pمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

إقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمناتإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 89160116/09/95 147 16/09/97أقدمية 12 سنةعبد اللطيف صباني 06856Bمزدوج دمنات )البلدية(

إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: أزيللمركزية زالكن 205689121/09/83 147 16/09/97أقدمية 12 سنةالمصطفى حيان 07206Gمزدوج تيموليلت

إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 57792516/09/94 137 11/09/01أقدمية 12 سنةاحمد اغان 06854Zمزدوج دمنات )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربيإقليم: أزيللمدرسة تكلووت 58132916/09/94 126 16/09/94أقدمية 20 سنةنجيب  غنوي 07442Nمزدوج سيدي  حمادي

مدرسة سيدي الصغير بن إقليم: أزيللمركزية تزكي

المنيار

إقليم: أزيلل 1237146106/09/01 123 06/09/01أقدمية 12 سنةالحبيب كريكح 06858Dمزدوج بزو

إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: أزيللمركزية تسليت 1180675406/09/00 120 06/09/00إلتحاق بالزوجربيعة مطبوع 06159Uمزدوج باب تازة

إقليم: أزيللمركزية الحدادةإقليم: أزيللمركزية تباروشت 1268491704/09/02 117 03/03/03أقدمية 12 سنةمحمد محتنا 07231Jمزدوج واويزغت

إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: أزيللمركزية مسكاون 1178265106/09/00 115 06/09/01إلتحاق بالزوجحياة    خفيف 07325Lمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1238174106/09/01 115 06/09/01إلتحاق بالزوجةكمال لفضالي 07370Kمزدوج برادية

إقليم: الجديدةالمنفلوطيإقليم: أزيللمركزية امالو 1239878406/09/01 115 06/09/01إلتحاق بالزوجةصالح زهدي 08229Uمزدوج أولد احسين

إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 1156224416/09/99 113 04/09/02أقدمية 12 سنةمصطفى ايت حدو 07228Fمزدوج واويزغت

إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: أزيللمركزية تباروشت 12676401004/09/02 110 04/09/02إلتحاق بالزوجحياة كسيمة 07372Mمزدوج أولد يوسف

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 1265731704/09/02 109 04/09/02إلتحاق بالزوجالبركي فاتحة 07370Kمزدوج برادية

إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 1268753104/09/02 107 04/09/02إلتحاق بالزوجحنان نعام 07324Kمزدوج سوق السبت أولد النمة 

)البلدية(

إقليم: الجديدةأولد زيدإقليم: أزيللمركزية تزكي 12695131204/09/02 107 04/09/02أقدمية 12 سنةفدوى السمللي 08498Lمزدوج أولد سيدي علي بن 

يوسف

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: أزيللمركزية تبانت 1178823306/09/00 103 07/09/04إلتحاق بالزوجةبدر الدين سلهامي 07370Kمزدوج برادية
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مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية تنفردة

ابراهيم

إقليم: أزيلل 91152116/09/95 99 تبادلمصطفى الدهبي 21/10/06 07010Uمزدوج بني عياط

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

إقليم: الفقيه بن صالحم الرشادإقليم: أزيلل 1269674104/09/02 97 20/09/05إلتحاق بالزوجةعصام الطيب 20608Zمزدوج سوق السبت أولد النمة 

)البلدية(

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: أزيلل 1235311606/09/01 93 07/09/05خليل بمسمود 14564Eمزدوج ثوالت

إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1268197104/09/02 93 13/10/08سمير مقور 07228Fمزدوج واويزغت

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربيإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 1238786406/09/01 92 07/09/04إلتحاق بالزوجةمحمد وادي 07442Nمزدوج سيدي  حمادي

إقليم: أزيللمركزية الحدادةإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 1263691104/09/02 91 17/10/06رشيد علمي 07231Jمزدوج واويزغت

إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيللمركزية تبانت 1400849507/09/05 85 07/09/05إلتحاق بالزوجرزوقي حنان 07657Xمزدوج أولد يوسف

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربيإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1305654505/09/03 84 05/09/07إلتحاق بالزوجمينة ايت محوشت 07442Nمزدوج سيدي  حمادي

إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 1367060807/09/04 81 05/09/07إلتحاق بالزوجنجاة المسعدي 07323Jمزدوج سوق السبت أولد النمة 

)البلدية(

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيلل 1156220116/09/99 77 تبادلعبد الصماد رزاق 12/09/11 07003Lمزدوج بني عياط

إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1264707104/09/02 77 05/09/07علي بوعلي 07252Gمزدوج تاكلفت

إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 1305552305/09/03 77 02/09/09إلتحاق بالزوجسميرة اشطبي 09039Zمزدوج الشطيبة

إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية أزود 1401029207/09/05 77 02/09/09محمد توفيق 07026Lمزدوج ارفالة

إقليم: خنيفرةمحمد الوافيإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 13683751007/09/04 71 02/09/09إلتحاق بالزوجفاتحة غريب 26688Hمزدوج مريرت )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 1404811105/09/07 68 05/09/07إلتحاق بالزوجإدريسي مليكة 18737Rمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: أزيللمركزية تاكست 1405649201/02/08 67 01/02/08إلتحاق بالزوجالبسطي مينة 07800Cمزدوج زيايدة

إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تسليت 1405669101/02/08 65 02/09/10بومليك ابراهيم 07026Lمزدوج ارفالة
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إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية سكاط 1399662207/09/05 61 02/09/09شيدا محمد 07030Rمزدوج ارفالة

إقليم: برشيدمركزية لمباركيينإقليم: أزيللمركزية تابية 1406413605/09/08 61 05/09/08إلتحاق بالزوجمنال برنوسية 14328Yمزدوج لمباركيين

إقليم: سطاتمركزية اولد حموإقليم: أزيللمركزية سكاط 15484311224/11/08 61 22/09/10كمال جميلة 14394Vمزدوج مسكورة

إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: أزيللمركزية روكلت 15499651301/01/10 61 01/01/10بن الثابت محمد 14447Cمزدوج دار الشافعي

إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية تباروشت 1550382301/01/10 61 01/01/10محمد العماري 06964Uمزدوج تسقي

إقليم: سيدي قاسمقاسم أمينإقليم: أزيللمركزية سرمت 15504371201/01/10 61 01/01/10الطاهري كريم 14710Nمزدوج عين الدفالي

إقليم: بولمانالسخونةإقليم: أزيللمركزية تسلي 15505061101/01/10 61 01/01/10فاطمة فنهير 08027Zمزدوج افريطيسة

إقليم: سيدي قاسماولد كثيرإقليم: أزيللمركزية تغبول 1550724501/01/10 61 01/01/10محمد خلفي 14717

W
مزدوج عين الدفالي

إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: أزيللمركزية تكندافت 1405275205/09/07 60 02/09/09إلتحاق بالزوجالمختاري   رباب 07370Kمزدوج برادية

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: أزيللمركزية تباروشت 1406658505/09/08 60 05/09/08إلتحاق بالزوجسعيدة شورفي 07668Jمزدوج أولد سعيد الواد

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14067201005/09/08 60                                                              

العلوي سناء
05/09/08إلتحاق بالزوج 07460Hمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 1407417705/09/08 59 05/09/08إلتحاق بالزوجاوشهبون مريم 07466Pمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: سطاتاولد بنعريفإقليم: أزيللمركزية سمدن 1405644701/02/08 58 04/09/12المقري سميرة 14094Uمزدوج امكارطو

إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: أزيللمركزية وازنت 1550035701/01/10 53 01/01/10إلتحاق بالزوجنزهة بوراس 16278Tمزدوج هوارة أولد رحو

إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 1400176207/09/05 52 02/09/09إلتحاق بالزوجةكولميمي رشيد 08951Dمزدوج الهيادنة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1404994805/09/07 52 05/09/11إلتحاق بالزوجعزيزة  صالحي 07597Gمزدوج برادية

إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيللمركزية آيت امحمد 1405428505/09/07 52 05/09/11إلتحاق بالزوجهاجر خاتير 07657Xمزدوج أولد يوسف
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إقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 1548941502/09/09 52 02/09/09إلتحاق بالزوجمعروف بهيجة 07797Zمزدوج زيايدة

إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: أزيللمركزية آيت امحمد 1549349902/09/09 52 02/09/09إلتحاق بالزوجالتوزاني لطيفة 15497Uمزدوج امكانسة

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزيةإقليم: أزيلل 1266856904/09/02 51 02/09/09عبدا الغزياني 08915Pمزدوج زمران الشرقية

إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14002831007/09/05 51 02/09/09حنان حمداني 07222Zمزدوج بين الويدان

إقليم: ميدلتاغزديسإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 1549787201/01/10 51 01/01/10إلتحاق بالزوجةايت الحساين حميد 11894Cمزدوج بومية

إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: أزيللمركزية تبانت 1549931201/01/10 51 01/01/10احميدة بلكحل 04638Rمزدوج كطيطر

إقليم: فجيجلمضلإقليم: أزيللمركزية ازلك 15501251101/01/10 51 01/01/10رشيد الدرويش 10524Nمزدوج بوشاوون

إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية افران 1550484801/01/10 51 01/01/10فتحي عتيقة 07019Dمزدوج بزو

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1550358901/01/10 46 21/09/11إلتحاق بالزوجالزهرة العرش 07665Fمزدوج أولد سعيد الواد

إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: أزيللمركزية تكل 1174246506/09/00 45 05/09/11بن حيدة جمال 08646Xمزدوج أولد سبيطة

إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 1550168301/01/10 45 12/09/11إلتحاق بالزوجالسعدية العلوي 24625Rمزدوج الداخلة )البلدية(

إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية إكيس 1583075705/09/11 45 05/09/11ياسين بنشكور 07125Uمزدوج تفني

إقليم: سيدي بنورالقصيبةإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 15844421005/09/11 45 05/09/11فتيحة  امباركي 08381Jمزدوج خميس قصيبة

إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1579726402/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجأبو الفرح رشيدة 08802Sمزدوج دزوز

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: أزيللمركزية اسوال 1581201102/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجنرجيس مؤمن 03258Rمزدوج أيت فاسكا

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1581226802/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجحسناء موسى 07463Lمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: وزانأنوالإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1581393202/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجحنان أتزكي 06007Dمزدوج زومي
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إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: أزيللمركزية خلد 1581612402/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجربيعة ودود 11515Rمزدوج آيت علي او لحسن

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أنركي 1549810601/01/10 43 05/09/11إلتحاق بالزوجعللي بهيجة 07665Fمزدوج أولد سعيد الواد

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

إقليم: سطاتاولد مومنإقليم: أزيلل 1549963301/01/10 43 13/09/11إلتحاق بالزوجإلهام بنسعود 14610Eمزدوج لحوازة

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية الحدادة 1550120101/01/10 43 13/09/11إلتحاق بالزوجمريم درويش 18737Rمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية أشكول 1581122502/09/10 43 03/09/10إلتحاق بالزوجفاطمة مديح 07463Lمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: أزيللمركزية ترست 15513741001/01/10 42 04/09/12إلتحاق بالزوجنادية زعــــر 15867

W
مزدوج عين عائشة

إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1406470305/09/08 38 04/09/12رضوان بن المدني 06942Vمزدوج تامدا نومرسيد

إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيلل تيرارين 1682260204/09/12 38 04/09/12اسماعيل بوحاج 06982Nمزدوج تاونزا

إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية اسوال 1682574704/09/12 38 04/09/12محمد البستانى 07173

W
مزدوج انزو

إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزيةإقليم: أزيللمركزية اسوال 1682874904/09/12 38 04/09/12الخبزة عبد الرحيم 09177Zمزدوج الجعافرة

إقليم: أزيللمركزية باحيإقليم: أزيللمركزية إكيس 1683062704/09/12 38 04/09/12المحفوظي محمد 07018Cمزدوج بزو

إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: أزيللمركزية اسوال 1683421204/09/12 38 04/09/12يوسف حمد 08969Yمزدوج أولد الشرقي

إقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 1684025104/09/12 38 04/09/12نوار عبد العزيز 13724Sمزدوج لخوالقة

إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 1684372504/09/12 38 04/09/12حسن   تفراوت 06964Uمزدوج تسقي

إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية أموكز 1550022301/01/10 37 03/09/13حفيظة بوخرواعة 07032Tمزدوج ارفالة

إقليم: صفرومركز وادي البشنةإقليم: أزيللمركزية تبانت 15797541202/09/10 37 04/09/12إلتحاق بالزوجعفراني أمال 02384Rمزدوج دار الحمراء

إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1580621202/09/10 36 04/09/12سهام الفطواكي 10128Hمزدوج سيدي عبد الجليل
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إقليم: الفقيه بن صالحم الخنساءإقليم: أزيللمركزية ازلك 1584583205/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجحنان ورضي 07329Rمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: أزيللمركزية وريد 11224791016/09/98 35 05/09/11سميرة عصفيري 03683Cمزدوج ستي فاطمة

إقليم: أزيلل مدرسة تاكلفت كمإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 1404936805/09/07 35 05/09/11واولي محمد 24011Yمزدوج تاكلفت

إقليم: أزيللمدرسة تكلووتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 1582639305/09/11 35 05/09/11ابتسام ابوالشيخ 06867Nمزدوج انزو

إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيلل تيرارين 1582785205/09/11 35 05/09/11  ايت افقير فاطمة 06974Eمزدوج تاونزا

إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية سكاط 1582808305/09/11 35 05/09/11عاقلي عبد الصماد 06964Uمزدوج تسقي

إقليم: قلعة  السراغنةابن حزمإقليم: أزيللمركزية أموكز 1583072205/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجصباح بنعلي أدحان 08768Eمزدوج العطاوية )البلدية(

إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية سرمت 1583187205/09/11 35 05/09/11السعيد بوهوش 07265

W
مزدوج تيلوكيت

إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية تغزى 15832781005/09/11 35 05/09/11حسناء شفيقي 07037Yمزدوج فم الجمعة

إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية تباروشت 1583358605/09/11 35 05/09/11سناء دوودي 07218Vمزدوج بين الويدان

إقليم: الفقيه بن صالحم نزيهةإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1583634105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجإيمان البار 18736Pمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية برنات 1583652205/09/11 35 05/09/11فاطمة الزهراء الفقير 07102Uمزدوج أيت ماجدن

إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 1584365705/09/11 35 فاطمة الزهراء 

لكبيش

05/09/11 07252Gمزدوج تاكلفت

إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 1584643705/09/11 35 05/09/11اكوز عبد العزيز 07125Uمزدوج تفني

إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيلل تيرارين 1584675205/09/11 35 05/09/11زكرياء اوسري 06974Eمزدوج تاونزا

إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1584784105/09/11 35 05/09/11محمد سهار 07032Tمزدوج ارفالة

إقليم: الجديدةالمنفلوطيإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1681297901/01/12 35 01/01/12إلتحاق بالزوجإمزين زينب 08229Uمزدوج أولد احسين
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إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية إكيس 1681452401/01/12 35 01/01/12حبيبة اشعو 07242

W
مزدوج أيت اوقبلي

إقليم: أزيللمركزية آيت امحمدإقليم: أزيللمركزية تغبول 1583816705/09/11 33 05/09/11زكرياء الصغراوي 06871Tمزدوج أيت امحمد

إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تبانت 1550707512/01/10 31 03/09/13عزيز قزدبار 07063Bمزدوج أيت تكل

إقليم: جرسيفتسطفاشت المركزإقليم: أزيللمركزية مكداز 1716673603/09/13 31 03/09/13عبدوس عبد الحق 16323Sمزدوج صاكة

علي وداود - م/م موحى إقليم: أزيللمركزية تاركا

وحمو الزياني

إقليم: ميدلت 17170391103/09/13 31 03/09/13علي باحيدى 09741Mمزدوج املشيل

إقليم: الرحامنةاولد داوود المركزيةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 1717084103/09/13 31 03/09/13هشام بطل 09220

W
مزدوج سيدي غانم

إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1717134803/09/13 31 03/09/13بن هميج سعيد 06305Cمزدوج تاسيفت

إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1717292103/09/13 31 03/09/13بوكرين أشرف 06404Kمزدوج زومي

إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية إكيس 1717417303/09/13 31 03/09/13ابرطع محمد 07171Uمزدوج انزو

إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1717501103/09/13 31 03/09/13محمد الشتاشني 07073Mمزدوج تنانت

إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1717745103/09/13 31 03/09/13الفللي أحمد 07037Yمزدوج فم الجمعة

إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1717910803/09/13 31 03/09/13المحمادي حسن 06305Cمزدوج تاسيفت

إقليم: جرسيفمزكيتام المركزإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1718209903/09/13 31 03/09/13رشيد حداد 16226Lمزدوج مزكيتام

إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1718226403/09/13 31 03/09/13حاجي يوسف 15037Uمزدوج سيدي رضوان

إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1718440403/09/13 31 03/09/13خالد الكنكسي 15033Pمزدوج سيدي رضوان

إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 1718502103/09/13 31 03/09/13خي محمد 15058Sمزدوج لمجاعرة

إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: أزيللمركزية اسوال 17185821103/09/13 31 03/09/13محمد لخليفى 15604Kمزدوج سيدي يحيى بني زروال

67



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1718820303/09/13 31 03/09/13خالد مستعيد 07041Cمزدوج بني حسن

إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 17188281003/09/13 31 03/09/13محمد أنعيمة 15549Aمزدوج اورتزاغ

إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 17193021103/09/13 31 03/09/13اسماعيل التزاني 15604Kمزدوج سيدي يحيى بني زروال

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 1582970905/09/11 30 03/09/13إلتحاق بالزوجبدوش غزلن 07466Pمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: خنيفرةمحمد الوافيإقليم: أزيللمركزية اكرضان 1584760105/09/11 30 03/09/13إلتحاق بالزوجرشيد ة الرتابي 26688Hمزدوج مريرت )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 1236265513/09/01 29 04/09/12إلتحاق بالزوجةالحمزاوي سعيد 07476Aمزدوج أولد زمام

إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1680810801/01/12 29 03/09/13لطيفة عفان 06974Eمزدوج تاونزا

إقليم: القنيطرةلل غنوإقليم: أزيللمركزية سرمت 16840801404/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجلطيفة اوباسو 11165Kمزدوج سيدي بوبكر الحاج

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: أزيللمركزية آيت موسى

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1684210204/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجياسمينة رزاق 08777Pمزدوج العطاوية )البلدية(

إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تبانت 1407394405/09/08 28 04/09/12وشواش حسان 07063Bمزدوج أيت تكل

إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 1681900104/09/12 28 04/09/12نعيمة   عريبا 07246Aمزدوج تاكلفت

إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1681993204/09/12 28 04/09/12ياسن باهي 07049Lمزدوج تابية

إقليم: اليوسفيةالجولن المركزيةإقليم: أزيللمركزية تاركا 1682023204/09/12 28 04/09/12ابراهيم بنعباز 13720Mمزدوج جنان بويه

إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تسلي 16823711004/09/12 28 04/09/12عبد الصمد بوزنار 07063Bمزدوج أيت تكل

إقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزيةإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1683135104/09/12 28 04/09/12الرباعي سفيان 13744Nمزدوج راس العين

إقليم: الحوز مركزية تيزغتإقليم: أزيللمركزية تاركا 1683456104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةجواد اد صالح 03428Aمزدوج تزارت

إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1683498804/09/12 28 04/09/12فاطمة الزهراء جفوي 07173

W
مزدوج انزو
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إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية تسكنت 1683572204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسهام كروم 18737Rمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: أزيللمركزية آيت امحمدإقليم: أزيللمركزية تغزى 1683923104/09/12 28 04/09/12نور الدين محداش 06871Tمزدوج أيت امحمد

إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزيةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 1683990804/09/12 28 04/09/12محمد نحمد 09225Bمزدوج سيدي غانم

إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تبانت 1684164204/09/12 28 04/09/12رشيد اتغلياست 07063Bمزدوج أيت تكل

إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: أزيللمركزية وازنت 1684283204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجوفاء سلمة 23563Lمزدوج هوارة أولد رحو

إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1684331504/09/12 28 04/09/12عبد الواحد سرار 07053Rمزدوج تابية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية أنركي 1717049303/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم بيروك 07460Hمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: أزيللمركزية تسلي 1718295103/09/13 23 هللي شركي محمد 

فاروق
03/09/13إلتحاق بالزوجة 05823Dمزدوج قصر بجير

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 1717104703/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجبلحرمة سميرة 07480Eمزدوج أولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية وازنت 1717526703/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجضبشي منار 07463Lمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: أزيللمركزية تغبول 17180241603/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجليلى الواضح 14142

W
مزدوج بوكركوح

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية آيت امحمد 1585252909/12/11 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةالميثاق محمد 07485Kمزدوج أولد زمام

إقليم: الحسيمةم.م تامساوتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17166421103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد المالك أعليلوش 06733Tمزدوج تامساوت

إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزيةإقليم: أزيللمركزية زمط 1716668103/09/13 21 03/09/13ابتسام عبد النور 09225Bمزدوج سيدي غانم

إقليم: اليوسفيةالكعدة المركزيةإقليم: أزيللمركزية إكيس 1717057103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةباكر منير 13779Bمزدوج إيغود

إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: أزيللمركزية اسوال 1717285203/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةكمال بوفراش 14779Nمزدوج لمرابيح

إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 1717394503/09/13 21 03/09/13مصطفى بوتازيت 06903Cمزدوج تبانت
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إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 1717680703/09/13 21 03/09/13حمزة  العزاب 06295Sمزدوج تزكان

إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 1717740803/09/13 21 03/09/13محمد  الفاطمي 16342Mمزدوج صاكة

إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 1717760903/09/13 21 03/09/13محمد العربي الكنوني 06229Vمزدوج تانقوب

إقليم: تاوناتم/م  تزرانإقليم: أزيللمركزية تاركا 17178331103/09/13 21 03/09/13وديع الكبريتي 15636Vمزدوج كيسان

إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 1717982603/09/13 21 03/09/13انس البهي 07063Bمزدوج أيت تكل

إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1718136803/09/13 21 03/09/13فتحي أنور 07173

W
مزدوج انزو

إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: أزيللمركزية تيزرت 1718218203/09/13 21 03/09/13يوسف هدلي 15063Xمزدوج تروال

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 1718292703/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجهيشام ليلى 07485Kمزدوج أولد زمام

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية المسا 1718324603/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجصباح هريـــــــــم 07463Lمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 1718442403/09/13 21 03/09/13قوسي محمد 07097Nمزدوج واولى

إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: أزيللمركزية المسا 17188421803/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة ناهي 14204Nمزدوج اولد فارس

إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17189131203/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةمحمد   أوعيسى 12703Gمزدوج تزاغين

إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 1718984203/09/13 21 03/09/13ولهريش محمد 06364Sمزدوج عين بيضاء

إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 1719051403/09/13 21 03/09/13الرامي  كريمة 07063Bمزدوج أيت تكل

إقليم: اليوسفيةالضلعة المركزيةإقليم: أزيللمركزية تسكنت 1719086803/09/13 21 03/09/13اركيزة رضوان 13774

W
مزدوج إيغود

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية سرمت 17192281203/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجرجاء تضحك 18737Rمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  العنصرإقليم: أزيللمركزية مكداز 1719244403/09/13 21 03/09/13الطيبي محمد 15433Zمزدوج اجبابرة
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إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية خلد 1719332603/09/13 21 03/09/13زحاف مريم 07111Dمزدوج أيت ماجدن

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 1549126102/09/09 19 02/09/14إلتحاق بالزوجاوخلف ايطو 07463Lمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: خنيفرةسوق الثنينإقليم: أزيللمركزية زمط 1720095802/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجبرتويس جمعة 11797Xمزدوج سبت ايت رحو

إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 17202091102/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةبوستة امحمد 11678Tمزدوج أيت سعدلي

إقليم: خنيفرةمولي يعقوبإقليم: أزيللمركزية اباشكو 1721058202/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةبوعزة حمي 11673Mمزدوج سيدي يحيى أو ساعد

إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 1721701202/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةابراهيم رجى فال 06087Rمزدوج بني أحمد  الغربية

إقليم: الجديدةالخريطاتإقليم: أزيللمركزية إكيس 1721542302/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةرشيد عميري 08564Hمزدوج بولعوان

إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني مللمركزية كطاية 204010121/09/83 231 21/09/83أقدمية 20 سنةسعيد شربا 07340Cمزدوج قصبة تادلة )البلدية(

إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 237011117/09/84 225 17/09/84أقدمية 20 سنةالكبير وافي 07343Fمزدوج قصبة تادلة )البلدية(

إقليم: بني مللم الهدى اطلسإقليم: بني مللمركزية فم الزاوية 237135317/09/84 225 17/09/84أقدمية 20 سنةالمصطفى اشعراوي 07302Lمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 216733416/09/85 219 16/09/85أقدمية 20 سنةبوزكري بنكنزة 07342Eمزدوج قصبة تادلة )البلدية(

إقليم: بني مللم القاضي عياضإقليم: بني مللمركزية فم الزاوية 216773416/09/85 219 16/09/85أقدمية 20 سنةخالدي عبدالمجيد 07312Xمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 216835316/09/85 219 16/09/85أقدمية 20 سنةحداوي موحى 07342Eمزدوج قصبة تادلة )البلدية(

إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: بني مللمركزية ايت عمير 205066121/09/83 213 24/11/86أقدمية 20 سنةكوسي بناصر 07203Dمزدوج تيموليلت

إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: بني مللمركزية فم الزاوية 206980121/09/83 207 16/09/89أقدمية 20 سنةعبدالحميد  زمراني 07309Uمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني مللم المحمديةإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 216652416/09/85 207 عبد الكريم 

المنصوري
16/09/88أقدمية 20 سنة 07307Sمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني مللم باب افتوحإقليم: بني مللمركزية القرية النموذجية 860951121/09/83 205 27/09/87أقدمية 20 سنةفاطمة رستم 07303Mمزدوج بني ملل )البلدية(
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إقليم: بني مللم. الزيتونةإقليم: بني مللمركزية اولد سعيد 237127717/09/84 197 16/09/91أقدمية 20 سنةمحمد رامي 07299Hمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني مللمركزية ايت علي 237168717/09/84 193 29/09/92أقدمية 20 سنةموحا اوحاحو 07340Cمزدوج قصبة تادلة )البلدية(

إقليم: بني مللم سيدي جابرإقليم: بني مللمركزية كطاية 139072427/09/80 183 16/09/91أقدمية 20 سنةالجيللي زيدان 07358Xمزدوج سيدي جابر

إقليم: بني ملل م اوريرإقليم: بني مللم اولد يوسف 959184316/09/81 173 16/09/81أقدمية 20 سنةعيداوي فاطمة 07308Tمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: بني مللمركزية تانوغة 972425316/09/81 173 16/09/91أقدمية 20 سنةمينة بدران 07353Sمزدوج أولد امبارك

عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: بني مللمركزية ملوية 258333716/09/85 159 16/09/95أقدمية 20 سنةسعيد سلمة 03902Rمزدوج واد الجديدة

إقليم: بني مللم أولد بوبكرإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 349096616/09/89 149 16/09/95أقدمية 20 سنةمينة    درعي 07352Rمزدوج أولد كناو

إقليم: الفقيه بن صالحالكرينإقليم: بني مللمركزية بن شرو 1178755606/09/00 109 04/09/02إلتحاق بالزوجةرضوان سعداوي 07583Sمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

عمالة: المحمدية   المسيرةإقليم: بني مللمركزية ايت علي 1176462506/09/00 103 07/09/04إلتحاق بالزوجسعاد الكرش 01885Yمزدوج المحمدية )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزيإقليم: بني مللمركزية بوتفردة

الحسني
1368566707/09/04 91 07/09/04إلتحاق بالزوجمنى كلول 18149Bمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1401104207/09/05 84 07/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زبير 07200Aمزدوج افورار

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدإقليم: بني مللم علي بن ابي طالب

وتنان
1177543106/09/00 76 تبادلأمينة لهريمي 27/10/05 04841Lمزدوج اكادير )البلدية(

إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1175315106/09/00 75 06/09/06هدى شفيقي 07026Lمزدوج ارفالة

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: بني مللمركزية ناوور 1305787105/09/03 60 05/09/08إلتحاق بالزوجةعواد هشام 18737Rمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1548981102/09/09 51 02/09/09إلتحاق بالزوجةربيع لفودي 07472

W
مزدوج أولد زمام

إقليم: سيدي بنورالملإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 14048271105/09/07 43 30/09/11جومالي نجاة 08404Jمزدوج كرديد

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1581015102/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجلعماني حفيظة 18737Rمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(
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إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 1550439101/01/10 29 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتومي بلكاسم 07206Gمزدوج تيموليلت

إقليم: الجديدةبوملحةإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 1584783805/09/11 25 05/09/13إلتحاق بالزوجخديجة ساهل 08524Pمزدوج شعيبات

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

إقليم: سطاتمركزية الخزازرةإقليم: بني ملل 1400811707/09/05 12 02/09/14إلتحاق بالزوجأسماء أتلوت 14083Gمزدوج لخزازرة

إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاث 140790101/10/80 231 16/09/83أقدمية 20 سنةمحمد الناصري 07321Gمزدوج سوق السبت أولد النمة 

)البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي النهضةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاث

البرنوصي
204259521/09/83 231 21/09/83أقدمية 20 سنةمصطفى البيه 25001Zمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

إقليم: الفقيه بن صالحم نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 173849115/10/81 225 16/09/85أقدمية 20 سنةحسن المكاوي 18736Pمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكرازة 172113116/09/82 223 14/11/83أقدمية 20 سنةعبد الرحيم انوار 07315Aمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحم حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيان 689008116/09/80 215 16/09/84أقدمية 20 سنةالمصطفى لشكر 07336Yمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: بني مللم طه حسينإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 110963116/12/78 213 16/09/86أقدمية 20 سنةالمصطفى  عزاوي 18739Tمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني مللم انوالإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 216886316/09/85 209 16/09/85أقدمية 20 سنةاحمد بلخير 07318Dمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني مللاوربيعإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة 204464521/09/83 191 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد العلوي 07376Sمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحم ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 171942216/09/82 189 24/09/90أقدمية 20 سنةسعيد الحراتي 07330Sمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

عمالة: مراكشالشويطر المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 172739616/09/82 189 16/09/90أقدمية 20 سنةاقبال مخطار 02814Hمزدوج الويدان

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 383849117/09/90 179 17/09/90أقدمية 20 سنةعائشة أبدر 07319Eمزدوج سوق السبت أولد النمة 

)البلدية(

إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 174674221/09/83 177 16/09/92أقدمية 20 سنةمصطفى بوزيان 07353Sمزدوج أولد امبارك

إقليم: بنسليمانم/م محمد الخامس المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 240661117/09/84 177 16/09/92أقدمية 20 سنةعبدالناصر لزدهار 25090

W
مزدوج بوزنيقة )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحم ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 216667116/09/85 175 16/09/96أقدمية 20 سنةموعد المصطفى 07330Sمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(
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إقليم: بني مللمركزية امغيلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 163720116/09/82 171 16/09/93أقدمية 20 سنةحسن عسفوري 07373Nمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحم نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 205007316/09/82 171 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد فريمان 18736Pمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 2113321016/05/85 171 16/09/93أقدمية 20 سنةمولود زيدان 07383Zمزدوج أولد امبارك

 م.الـــبـــراديـــــــة 

المركزية

إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: الفقيه بن صالح 947949421/09/79 170 19/09/82أقدمية 20 سنةسعيدة صالحي 07383Zمزدوج أولد امبارك

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكرازةإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 237073117/09/84 166 17/09/84أقدمية 20 سنةاتوجان محمد 07435Fمزدوج سيدي  حمادي

مدرسة الفقيه بن صالح 

الغربية

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالح 237107117/09/84 166 17/09/84أقدمية 20 سنةالحبيب السياسي 07319Eمزدوج سوق السبت أولد النمة 

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزة 149474116/09/81 157 16/09/96أقدمية 20 سنةالراجي عمر 07319Eمزدوج سوق السبت أولد النمة 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: الفقيه بن صالحم النوار 945168117/09/79 150 16/09/92إلتحاق بالزوجمليكة بلعزيري 10842Jمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 89954216/09/95 111 04/09/02إلتحاق بالزوجةمحمد العزيز 07668Jمزدوج أولد سعيد الواد

إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 1156438116/09/99 110 04/09/02إلتحاق بالزوجةابراهيم ادهيني 21968Cمزدوج افورار

إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 63554416/09/95 107 04/09/02إلتحاق بالزوجةالمصطفى درهيم 07372Mمزدوج أولد يوسف

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

تمارة
12360401306/09/01 97 07/09/04إلتحاق بالزوجنادية البناوي 26330Uمزدوج سيدي يحيى زعير

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

الحسني
11228591516/09/98 92 06/09/01إلتحاق بالزوجازلماض حسناء 18146Yمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: بني مللمركزية امغيلةإقليم: خنيفرةتيمدغاص 377825717/09/90 171 14/11/94أقدمية 20 سنةالمصطفى مزوار 07373Nمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: خنيفرةامرهان 737673416/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةفارسي عبدالعزيز 07372Mمزدوج أولد يوسف

عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 746157116/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةابوطاهير حسن 03896Jمزدوج واد الجديدة

إقليم: ميدلتعثمان اوموسىإقليم: خنيفرةتاركة 60752116/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةازروال ميمون 11607Rمزدوج ميدلت )البلدية(
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إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: خنيفرةعين عيشة 60895916/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةتوفيق حكيم 04205Vمزدوج أيت يعزم

إقليم: تطوانابن طفيلإقليم: خنيفرةالمسيرة الخضراء 163681116/09/82 164 عبد الصمد سلموني 

زرهوني
24/09/87أقدمية 20 سنة 05395Nمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: بني مللم أولد بوبكرإقليم: خنيفرةازوماكن 706805316/09/92 161 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد المولى نجيب 07352Rمزدوج أولد كناو

إقليم: ميدلتايت امكيلإقليم: خنيفرةعين عيشة 57859116/09/94 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالغابوش امبارك 24466Tمزدوج بومية

عمالة: الصخيرات  - الكديةإقليم: خنيفرةازوماكن

تمارة
1235205806/09/01 107 17/10/02إلتحاق بالزوجبوكرين مريا 01375Uمزدوج سيدي يحيى زعير

إقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادةإقليم: خنيفرةتيمدغاص 739169416/09/93 93 10/09/04إلتحاق بالزوجةالكروج عبد الرحمان 14087Lمزدوج لخزازرة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: خنيفرةسوق الثنين

الواحد المراكشي

إقليم: برشيد 11180261016/09/97 71 09/10/07إلتحاق بالزوجةبن يعيش محمد 14040Kمزدوج الكارة )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانالقاعدة الجوية 5إقليم: خنيفرةقصر عزيزة 1582701205/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجمريمة أحروق 10871Rمزدوج دار بلعامري

إقليم: القنيطرةالحريضيينإقليم: خنيفرةتاولي 16836601204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجوفاء العسل 11047Gمزدوج عرباوة

إقليم: تازةالعزيب المركزإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 6590311117/09/79 21 محمد نجيب العلوي 

لمراني

تبادل 03/09/13 16147Aمزدوج بورد

إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: خنيفرةتاركة 1583427105/09/11 21 02/09/14إلتحاق بالزوجالعباسي امينة 15079Pمزدوج سيدي أحمد الشريف

عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: خريبكةسوق اثنين 1635141016/09/82 237 16/09/82أقدمية 20 سنةبن العمارية علل 03917Gمزدوج مجاط

إقليم: بني مللم الطلسإقليم: خريبكةبني  اسمير 140819116/09/81 231 21/10/83أقدمية 20 سنةحسني احمد 24795Aمزدوج بني ملل )البلدية(

إقليم: خريبكةمركزية بني يخلفإقليم: خريبكةسوق اثنين 205513121/09/83 221 21/09/83أقدمية 20 سنةالدريهمي مصطفى 12100Bمزدوج بني يخلف

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: خريبكةاولد بوعزة بن قاسم

العتاوي

إقليم: خريبكة 236516217/09/84 215 17/09/84أقدمية 20 سنةعبد ا سلل 24059Aمزدوج خريبكة )البلدية(

عمالة: سلأحمد بنعبد النبيإقليم: خريبكةاولد بوعزة بن قاسم 239548517/09/84 215 17/09/84أقدمية 20 سنةالحسن احميدوش 01140Nمزدوج بطانة )المقاطعة(

إقليم: خريبكةالفقيه السمونيإقليم: خريبكةتاشرافت 316138116/09/88 201 16/09/88أقدمية 20 سنةالنبيل عبد الرحيم 12033Dمزدوج ابي الجعد )البلدية(
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إقليم: خريبكةابن بطوطةإقليم: خريبكةالخيارات 216520116/09/85 197 17/09/90أقدمية 20 سنةمحمد معاصر 11993Kمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةمدرسة المتنبيإقليم: خريبكةالرواشد 863789116/09/85 191 16/09/88أقدمية 20 سنةالشرقاوي فطومة 12036Gمزدوج ابي الجعد )البلدية(

إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: خريبكةالرواشد 204193421/09/83 189 16/09/90أقدمية 20 سنةنجدي الحبيب 12039Kمزدوج ابي الجعد )البلدية(

إقليم: خريبكةالفرجإقليم: خريبكةاقشوح 205030121/09/83 189 15/09/90أقدمية 20 سنةهبهم المصطفى 24660Dمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةالمام الغزاليإقليم: خريبكةالشيخ  علي 205607321/09/83 189 15/09/90أقدمية 20 سنةعبد المجيد الهثوت 12006Zمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةفاطمة الفهريةإقليم: خريبكةاسريرو 391689617/09/90 189 17/09/90أقدمية 20 سنةالعبوبي محمد 12034Eمزدوج ابي الجعد )البلدية(

م. القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةالشكران

المنصوري

إقليم: خريبكة 258234516/09/85 185 16/09/91أقدمية 20 سنةالناصري احمد 24066Hمزدوج ابي الجعد )البلدية(

إقليم: خريبكةفاطمة الفهريةإقليم: خريبكةالبراشوة 348775616/09/89 185 16/09/89أقدمية 20 سنةفخري عائشة 12034Eمزدوج ابي الجعد )البلدية(

م. القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةالكرار

المنصوري

إقليم: خريبكة 203732921/09/83 179 16/09/90أقدمية 20 سنةالكبير صالحي 24066Hمزدوج ابي الجعد )البلدية(

إقليم: خريبكةالسلمإقليم: خريبكةاولد  عزوز 204415717/09/84 177 16/09/92أقدمية 20 سنةالكنبوري بوشتى 12008Bمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةابن حزمإقليم: خريبكةاولد  عزوز 208337521/09/83 177 16/09/92أقدمية 20 سنةمبارك حري 11998Rمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةالمقاومةإقليم: خريبكةالكناديز 378282517/09/90 177 16/09/92أقدمية 20 سنةبفاريك لحسن 11994Lمزدوج خريبكة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي زينب النفزاويةإقليم: خريبكةالسلم

الحسني
639958316/09/78 174 16/09/81أقدمية 20 سنةالخضرة عبدا 26382Aمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: خريبكةمدرسة عبد المالك السعديإقليم: خريبكةاولد بوعزة بن قاسم 204098121/09/83 171 16/09/92أقدمية 20 سنةالمصطفى كلبية 12009Cمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةالشهيد الكوسإقليم: خريبكةالكناديز 164081516/09/82 169 05/09/94أقدمية 20 سنةدرواش ابراهيم 12001Uمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةمدرسة عبد المالك السعديإقليم: خريبكةالكناديز 62154817/09/94 165 04/10/94أقدمية 20 سنةسميري محمد 12009Cمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: خريبكةمدرسة السمارة 862935121/09/83 160 21/09/83أقدمية 20 سنةيسين السعدية 12010Dمزدوج خريبكة )البلدية(
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إقليم: الفقيه بن صالحم نزيهةإقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسي 2395431017/09/84 156 17/09/84أقدمية 20 سنةابراهيم كناني 18736Pمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

مركزية اولد فنان 

الشرقية

إقليم: خريبكةالعين   الكحلةإقليم: خريبكة 3800101017/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالحدبي محمد 12106Hمزدوج بني يخلف

إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: خريبكةبير  الطين 707143316/09/92 143 16/09/96أقدمية 20 سنةالعروي عبد المجيد 23305Fمزدوج الداخلة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: خريبكةشرقاوة

تمارة
11582941216/09/99 96 07/09/04إلتحاق بالزوجالزهرة  الشعيبي 26371Nمزدوج سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: خريبكةالنصر

تمارة
1047778716/09/96 94 23/09/04إلتحاق بالزوجمريم السعداوي 01365Hمزدوج سيدي يحيى زعير

إقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزيةإقليم: خريبكةاولد  احمد 11190771416/09/98 31 تبادلرجاء العثماني 03/09/13 07769Uمزدوج مليلة
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06

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية

تمارة
163890315/10/81 209 16/09/87أقدمية 20 سنةعبد الرحيم حمادة 01342Hمزدوج عين عتيق )البلدية(

م/م محمد الخامس 

المركزية

عمالة: المحمديةللعائشةإقليم: بنسليمان 239683117/09/84 189 16/09/90أقدمية 20 سنةعبد الرحيم   طيابي 25731Tمزدوج بني يخلف

عمالة مقاطعات سيدي النعيمإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية

البرنوصي
240307517/09/84 171 16/09/93أقدمية 20 سنةابراهيم الحافيفي 26098Sمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة: سلالمفتي أبو بكر زنيبرإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 258633216/09/85 171 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد المجيد  الورديغي 01146Vمزدوج بطانة )المقاطعة(

م/م ثلثاء الزيايدة 

المركزية

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: بنسليمان

تمارة
833047116/12/93 171 16/12/93أقدمية 20 سنةفاطمة  بهني 01345Lمزدوج عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية

تمارة
379256117/09/90 168 17/09/92إلتحاق بالزوجةمحمد  أمغرود 01345Lمزدوج عين عتيق )البلدية(

عمالة: سل  محمد الزيراويإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 862865221/09/83 165 26/09/94أقدمية 20 سنةفاطمة  لعرابشي 01147

W
مزدوج بطانة )المقاطعة(

عمالة: المحمديةالقاضي عياضإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 280100116/09/89 153 16/09/96أقدمية 20 سنةحامد طكجرط 24455Fمزدوج بني يخلف

عمالة مقاطعات سيدي الخنساءإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية

البرنوصي
719668116/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد بوحشيش 24696Tمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة: المحمديةعبد الواحد المراكشيإقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزية 240860517/09/84 143 16/09/96أقدمية 20 سنةمينة  مجيدي 01883

W
مزدوج المحمدية )البلدية(

إقليم: النواصرأحمد الحنصاليإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية 861922521/09/83 111 26/10/05إلتحاق بالزوجفريدة  بشراوي 26109Dمزدوج دار بوعزة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية

تمارة
740856216/09/93 108 04/09/02إلتحاق بالزوجةعبد ا المكوي 26754Eمزدوج عين العودة )البلدية(

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 1683311604/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجأسماء حاضري 14345Sمزدوج الساحل اولد احريز

م/م اولد عيسى 

المركزية

إقليم: خريبكةاولد  احمدإقليم: بنسليمان 1267676104/09/02 16 تبادلإلتحاق بالزوجةخنوبي علي 02/09/14 12233

W
مزدوج اولد عيسى

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينإقليم: برشيدمركزية بئر الثور 240807217/09/84 225 17/09/84أقدمية 20 سنةعبد الحكيم الرويمي 18638Hمزدوج برشيد )البلدية(

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة

عبدالرحيم بوعبيد 2

إقليم: برشيد 853710121/09/83 221 21/09/83أقدمية 20 سنةالزوهرة معادي 24375Uمزدوج برشيد )البلدية(

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: برشيدمركزية لمباركيين

الحريزي

إقليم: برشيد 861526121/09/83 197 29/09/89أقدمية 20 سنةرشيدة  الهلومي 14028Xمزدوج برشيد )البلدية(
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إقليم: مديونةتيط مليلإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 2882621116/09/86 189 07/10/92أقدمية 20 سنةعبد الفتاح شهاب 01711Jمزدوج تيط مليل )البلدية(

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية الزبيرات

الحسني

إقليم: برشيد 776016116/09/91 173 16/09/91أقدمية 20 سنةخد يجة  فكار 14033Cمزدوج برشيد )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي عبد ا إبراهيمإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
211380216/09/85 167 16/09/95أقدمية 20 سنةالبكوي سليمان 25767Gمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2 749189316/09/93 161 16/09/93أقدمية 20 سنةلطيفة اشواق 14034Dمزدوج برشيد )البلدية(

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية اولد مسعود

عبدالرحيم بوعبيد 2

إقليم: برشيد 836846327/10/93 161 27/10/93أقدمية 20 سنةالكنبوشية العدول 24375Uمزدوج برشيد )البلدية(

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 2إقليم: برشيدمركزية بوطرة 380315417/09/90 157 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد علواني 23157Vمزدوج برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية السوالم 206571121/09/83 153 10/09/15أقدمية 20 سنةالمصطفى مصادق 14376Aمزدوج سيدي رحال الشاطئ 

)البلدية(

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: برشيدمركزية الخدارة

الحسني
378512317/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبدالمجيد الكعاري 25765Eمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي محمد الزرقطونيإقليم: برشيدمركزية الخدارة

البرنوصي
706755216/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةنورالدين المصباحي 24698Vمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

إقليم: النواصراولد احمدإقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1 707340816/09/92 153 تبادلأقدمية 20 سنةنورالدين الزين 16/09/96 18187Tمزدوج دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي ابن كثيرإقليم: برشيدمركزية الموشمة

البرنوصي
7241911116/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةحميد وحيدي 25775Rمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاويإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
725499416/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةلكسير مصطفى 25766Fمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: النواصرالجوابرإقليم: برشيدمركزية السوالم 766222916/09/91 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفى لغتيري 18201Hمزدوج أولد صالح

عمالة مقاطعات سيدي الجولنإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1

البرنوصي
775108616/09/91 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمصطفى الخطري 01629Vمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

مركزية سيدي عبد 

الخالق

إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: برشيد 58569916/09/94 147 16/09/97أقدمية 12 سنةالعربي سامي 14564Eمزدوج ثوالت

إقليم: الجديدةالسلطنةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 378250117/09/90 144 16/09/97إلتحاق بالزوجةلحسن تحافي 08133Pمزدوج لغديرة

إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 62774216/09/95 143 16/09/96أقدمية 20 سنةمنسي نادية 14496Fمزدوج سيدي العايدي
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عمالة مقاطعة الحي زينب النفزاويةإقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح

الحسني
707727216/09/92 143 16/09/96أقدمية 20 سنةأحناق سعيد 26382Aمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 1044095216/09/96 143 16/09/96أقدمية 20 سنةسميرة لوريشي 26477Dمزدوج حد السوالم )البلدية(

عمالة: المحمديةللخديجةإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 892991016/09/95 119 24/09/02إلتحاق بالزوجةسماع عبد الفتاح 26175Aمزدوج عين حرودة )البلدية(

عمالة: المحمديةسهام 1إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 10447461216/09/96 119 06/09/00إلتحاق بالزوجسميرة   فاديا 01718Sمزدوج عين حرودة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديقإقليم: برشيدمركزية الموشمة

الحسني
719650116/09/92 118 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الرحيم   سل مان 26001Lمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح 1044703116/09/96 117 25/09/02إلتحاق بالزوجبلخياط حنان 05754Dمزدوج العوامرة

عمالة: المحمديةسهام 1إقليم: برشيدمركزية بئر خريص 10459091316/09/96 110 04/09/02إلتحاق بالزوجةرشيد حلل 01718Sمزدوج عين حرودة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيدإقليم: برشيدمركزية بوطرة

الحسني
1118013916/09/97 108 24/10/03إلتحاق بالزوجمريم الخمالي 18139Rمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

المدرسة البتدائية 

مركزية اولد عبو

إقليم: سطاتسيدي العايديإقليم: برشيد 1117738316/09/97 91 16/09/01إلتحاق بالزوجلواحي  كريمة 14490Zمزدوج سيدي العايدي

إقليم: الخميساتالداليةإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 1154217116/09/99 77 06/09/06إلتحاق بالزوجنادية مكران 26750Aمزدوج تيفلت )البلدية(

إقليم: مديونة محمد الوديعإقليم: برشيد مركزية الدروة النواصر 1233877806/09/01 54 تبادلإلتحاق بالزوجحنان أبوالنهي 04/09/12 25347Aمزدوج الهراويين )البلدية(

مركزية سيدي عبد 

الخالق

إقليم: سطاتسيدي العايديإقليم: برشيد 1367886107/09/04 40 03/09/13إلتحاق بالزوجحنان ورغوس 14490Zمزدوج سيدي العايدي

إقليم: سطاتسيدي العايديإقليم: برشيدمركزية الحساسنة 1118870216/09/98 38 04/09/12إلتحاق بالزوجسميرة بحدوي 14490Zمزدوج سيدي العايدي

إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: برشيدمركزية اولد القرة 1238843106/09/01 34 تبادلكريم وعسى 02/09/15 04197Lمزدوج تامشاشاط

إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: برشيد مركزية الدروة النواصر 12382081006/09/01 30 06/09/12إلتحاق بالزوجلنبوعي شريفة 07470Uمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: القنيطرةدار الحراقإقليم: برشيدمركزية الشكة 10478601116/09/96 24 تبادلإلتحاق بالزوجليلى بيطة 03/09/13 11163Hمزدوج شوافع

مركزية سيدي عبد 

الخالق

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: برشيد 1238628106/09/01 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد المطلب مزايط 07466Pمزدوج سيدي عيسى بن علي
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عبد الواحد المركشي 

بنين

عمالة مقاطعات الدار 

البيضاء أنفا

إقليم: النواصرالبكيريين 940076116/09/76 180 27/09/04أقدمية 20 سنةكبورة زوريرة 23708Uمزدوج دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات الدار المقاوم الوديبي

البيضاء أنفا

إقليم: النواصرالسكوم 3380761116/09/88 96 تبادلأقدمية 12 سنةفاطنة عابد 16/09/99 21989Aمزدوج دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات الفداء عبد ا بن مسعود

مرس السلطان

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

إقليم: برشيد 698542116/09/80 144 16/09/88أقدمية 20 سنةبسة محمد 26613Bمزدوج حد السوالم )البلدية(

إقليم: النواصربوسكورةعمالة مقاطعة عين الشقالنارة 357303116/09/89 51 تبادلإلتحاق بالزوجسعيدة  الرامي 06/09/11 18172Bمزدوج بوسكورة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيد

الحسني

إقليم: الحوزم م المختار السوسي -ازيزل 17170341217/09/13 28 17/09/13باكناو محمد 03403Yمزدوج أيت حكيم - أيت  يزيد

عمالة مقاطعة الحي غاندي

الحسني

إقليم: الحوزم م المختار السوسي -ازيزل 17192881203/09/13 28 19/09/13عبد الرزاق تراوي 03403Yمزدوج أيت حكيم - أيت  يزيد

عمالة مقاطعات مولي عبد الكريم الخطابي

رشيد

إقليم: الحوزمدرسة الشويطر 987914130/10/93 130 30/10/93أقدمية 20 سنةحميد          عدناني 26640Fمزدوج سيدي عبد ا غيات

عمالة مقاطعات مولي الترمذي

رشيد

إقليم: النواصرحسن صفي الدين 258771216/09/85 100 تبادلالزريع عبد الخالق 07/09/11 25543Nمزدوج اولد عزوز

إقليم: الجديدةمولي عبد اإقليم: الجديدةالخراشفة 173278916/09/82 221 16/09/86أقدمية 20 سنةالمختار مفيد 08100Dمزدوج مولي عبد ا

إقليم: الجديدةالفقيه الراضيإقليم: الجديدةسيدي فارس 689722316/09/80 205 16/09/91أقدمية 20 سنةبنعالية مصطفى 08059Jمزدوج أزمور )البلدية(

إقليم: الجديدةلل عائشة البحريةإقليم: الجديدةالبللت 172344216/09/82 199 02/09/15أقدمية 20 سنةأحمد زهاري 08057Gمزدوج أزمور )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي وادي المخازنإقليم: الجديدةاولد غانم

البرنوصي
165339316/09/82 197 16/09/91أقدمية 20 سنةشعشوعي علي 01623Nمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

إقليم: الجديدةالبحابحةإقليم: الجديدةاولد غانم 213565216/09/85 189 16/09/90أقدمية 20 سنةحماين نور الدين 08184Vمزدوج حوزية

إقليم: الجديدةعبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةالمحارزة 237996117/09/84 189 16/09/90أقدمية 20 سنةمسعود حموش 08103Gمزدوج أولد فرج

إقليم: الجديدةالقريةإقليم: الجديدةاولد غانم 357469216/09/89 187 06/09/00أقدمية 20 سنةاسموح الحسين 08207Vمزدوج مولي عبد ا

إقليم: الجديدةالغربةإقليم: الجديدةبوعللة 204614421/09/83 179 16/09/96أقدمية 20 سنةبوشعيب ماني 08188Zمزدوج حوزية

إقليم: الجديدةطه حسينإقليم: الجديدةالمحارزة 694664316/09/80 179 16/09/96أقدمية 20 سنةعبداللطيف الزرقي 08220Jمزدوج مولي عبد ا
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إقليم: الجديدةأولد المقدمإقليم: الجديدةالعطاعطة 213830316/09/85 171 16/09/02أقدمية 20 سنةعبد القادر سيفي 08217Fمزدوج مولي عبد ا

إقليم: الجديدةسيدي احميدةإقليم: الجديدةبوعللة 335969116/09/88 169 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد فرار 08144Bمزدوج سيدي علي بن حمدوش

إقليم: مديونةعين الحلوفإقليم: الجديدةواهلة 397867916/09/91 165 16/09/94أقدمية 20 سنةحسن الرطباوي 01842Bمزدوج المجاطية أولد الطالب

إقليم: النواصرعبد ا كنونإقليم: الجديدةاولد داوود 378728117/09/90 157 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد ساسبو 26462Mمزدوج دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصردار الضمانةإقليم: الجديدةاربعاء هشتوكة 238613417/09/84 153 08/10/96أقدمية 20 سنةمحمد طيري 18200Gمزدوج أولد صالح

إقليم: النواصررحال المسكينيإقليم: الجديدةبوخنين 239689117/09/84 153 17/09/96أقدمية 20 سنةعبد الرحيم الحايل 26455Eمزدوج دار بوعزة )البلدية(

إقليم: الجديدةالقراقشةإقليم: الجديدةلكراربة 377784117/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةحمال عبد الرحيم 08221Kمزدوج مولي عبد ا

إقليم: مديونةأحمد بوكماخإقليم: الجديدةالخريطات 725603516/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةرزقي عبد اللطيف 26501Eمزدوج المجاطية أولد الطالب

إقليم: الجديدةسيدي عليإقليم: الجديدةلهرابزة 238098117/09/84 149 تبادلأقدمية 12 سنةمبارك بوهل 18/09/00 08138Vمزدوج سيدي علي بن حمدوش

عمالة مقاطعة الحي الفرابيإقليم: الجديدةأولد زيد

الحسني
775521516/09/91 149 16/09/95أقدمية 20 سنة نور الدين تاجي 18138Pمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: النواصرعثمان بن عفانإقليم: الجديدةالسلطنة 707947616/09/92 143 16/09/96إلتحاق بالزوجةفاتي محمد 26531Mمزدوج دار بوعزة )البلدية(

عمالة: الرباطالحزام الخضرإقليم: الجديدةالعوجات 1046643216/09/96 134 16/09/98إلتحاق بالزوجةعزيز بحراوي 01081Zمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: الجديدةاولد الضالي 1046064116/09/96 129 16/09/99إلتحاق بالزوجةسعيد بنعائشة 15196Sمزدوج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: المحمديةعين حرودة 2إقليم: الجديدةالعوجات 11138231516/09/97 122 16/09/00إلتحاق بالزوجةمحمد باريشو 01716Pمزدوج عين حرودة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البنايإقليم: الجديدةسيدي بوعلم

الحسني
1121933116/09/98 111 20/09/02إلتحاق بالزوجةنجيب السقلي 18151Dمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: آسفيدار الزرهونيإقليم: الجديدةاحد اولد عيسى 1177824814/09/00 110 15/09/03إلتحاق بالزوجةحسن رامي 13829Fمزدوج البدوزة

إقليم: الجديدةلهرابزةإقليم: الجديدةسيدي علي 60874116/09/94 100 تبادلأقدمية 12 سنةالغالية بنهيبة 06/09/00 08185

W
مزدوج حوزية

82



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: المحمديةسهام 1إقليم: الجديدةبوخنين 12631941230/09/02 92 06/09/06إلتحاق بالزوجةرشيد عيان 01718Sمزدوج عين حرودة )البلدية(

إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: الجديدةالغنيدرات 1180630106/09/00 46 06/09/12خالد المساوي 08646Xمزدوج أولد سبيطة

إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: الجديدةالحيرش 1266669304/09/02 44 10/09/10إلتحاق بالزوجةادريس فاضل 14243Fمزدوج لحساسنة

عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: الجديدةآيت حام 1307171105/09/03 35 تبادلنسرين فتحي 05/09/11 04069Xمزدوج عين جمعة

إقليم: تطوانامرسانإقليم: الجديدةاولد الضالي 15840421005/09/11 26 03/09/13إلتحاق بالزوجلوبنى حناني 05486Mمزدوج سوق القديم

إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1إقليم: الجديدةلكراربة 14048981305/09/07 22 03/09/13إلتحاق بالزوجوفاء مروت 14292Jمزدوج ابن معاشو

إقليم: برشيد مركزية الدروة النواصرإقليم: مديونة محمد الوديع 270183116/09/85 24 تبادلسعيد سهباني 04/09/12 14060Gمزدوج الدروة )البلدية(

إقليم: النواصرعبد الكريم الخطابيإقليم: النواصردار الشيخ 383280217/09/90 119 تبادلأقدمية 12 سنةخديجة رقيق 07/09/00 25970Cمزدوج بوسكورة )البلدية(

إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 1إقليم: النواصراولد احمد 1044182216/09/96 91 تبادلأقدمية 12 سنةبن زينون مريم 16/09/02 14363Lمزدوج حد السوالم )البلدية(

إقليم: النواصردار الشيخإقليم: النواصراولد احمد 744253116/09/93 78 تبادلبــــــديـــعة الـســــــاه 14/10/08 18193Zمزدوج اولد عزوز

عمالة مقاطعة عين النارةإقليم: النواصربوسكورة

الشق
1045797316/09/96 66 تبادلسميرة الغزلني 13/09/05 18121

W
مزدوج عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الترمذيإقليم: النواصرحسن صفي الدين

مولي رشيد
1367440207/09/04 32 تبادلإلتحاق بالزوججميلة العزاوي 05/09/11 24900Pمزدوج مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار المقاوم الوديبيإقليم: النواصرالسكوم

البيضاء أنفا
13990601107/09/05 26 تبادلإلتحاق بالزوجهناء أبوريشة 04/09/12 01451Bمزدوج المعاريف )المقاطعة(

إقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفيإقليم: النواصرعبد الكريم الخطابي 1399342407/09/05 12 تبادلإلتحاق بالزوجإلهام بلمفضل 02/09/14 14488Xمزدوج امزامزة الجنوبية

إقليم: سطاتمدرسة بئر انزرانإقليم: سطاتمركزية اولد سعيد 651644116/10/76 241 16/09/84أقدمية 20 سنةعلل لهنيني 14016Jمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية  الحوازة 665373417/09/79 227 16/09/86أقدمية 20 سنةالحسان العمراني 14022Rمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة وادي المخازنإقليم: سطاتمركزية  الحوازة 204228221/09/83 221 19/10/90أقدمية 20 سنةمحمد سيتر 14014Gمزدوج سطات )البلدية(
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إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: سطاتمركزية  اولد رحو 860693621/09/83 213 16/09/90أقدمية 20 سنةأهابي جميلة 25560Gمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية اولد سعيد 863735118/09/85 209 18/09/85أقدمية 20 سنةنجاة كرف 14023Sمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: خريبكةأبو ذر الغفاريإقليم: سطاتمركزية اجبالة 258756316/09/85 207 16/09/88أقدمية 20 سنةصفيحي عبدا 12014Hمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية العونات 164213316/09/82 205 17/09/90أقدمية 20 سنةعبد الجبار قللي 14022Rمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 335916216/09/88 201 16/09/88أقدمية 20 سنةسعيد شهبة 14025Uمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية السلمات 693810522/09/80 199 عبد الحكيم ضاوي 

الدريسي
16/09/88أقدمية 20 سنة 25822Sمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 270470716/09/86 197 16/09/87أقدمية 20 سنةحسن عنبري 14023Sمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية دار القايد الصغير 863913316/09/85 197 16/09/87أقدمية 20 سنةفاتحة البوج 18640Kمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية دار القايد الصغير 176846421/09/83 193 17/09/90أقدمية 20 سنةبوبكر حراني 14012Eمزدوج سطات )البلدية(

إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 338865316/09/88 191 03/10/88أقدمية 20 سنةالمصطفى سير 14608Cمزدوج لحوازة

إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 270495416/09/86 183 16/09/91أقدمية 20 سنةجمال بوهوش 24339Eمزدوج بوزنيقة )البلدية(

إقليم: سطاتمدرسة المام مالكإقليم: سطاتمركزية الحدادة 357523316/09/89 183 16/09/92أقدمية 20 سنةالجيللي المخلص 19130Tمزدوج سطات )البلدية(

عمالة: سلالمفتي أبو بكر زنيبرإقليم: سطاتمركزية اولد الرغاي 288423416/09/86 179 17/09/90أقدمية 20 سنةالمصطفى الخلفاني 01146Vمزدوج بطانة )المقاطعة(

إقليم: خريبكةالسلمإقليم: سطاتسيدي ناصر 165683115/10/81 174 14/12/82أقدمية 20 سنةالزيتوني لكلعي 12008Bمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 775391316/09/91 173 16/09/91أقدمية 20 سنةفاطمة عنقرة 14608Cمزدوج لحوازة

عمالة مقاطعات سيدي القاضي عياضإقليم: سطاتمركزية واد النعناع

البرنوصي
288060916/09/86 171 16/09/93أقدمية 20 سنةعبد المولى مودن 01624Pمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سطاتمركزية اجبالة 385579117/09/90 171 16/09/93أقدمية 20 سنةالعلمي محمد 12010Dمزدوج خريبكة )البلدية(
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إقليم: خريبكةانس ابن مالكإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 744112216/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةحسن النحال 11996Nمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةعقبة ابن نافعإقليم: سطاتاولد مراح 115159212/11/79 170 21/09/87أقدمية 20 سنةمنصور عللي 12015Jمزدوج خريبكة )البلدية(

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتالشميطيين

الجديدة

إقليم: برشيد 379490117/09/90 165 23/09/94أقدمية 20 سنةفريك مصطفى 25685Tمزدوج الدروة )البلدية(

إقليم: النواصرإدريس بن زكريإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 391004317/09/90 165 17/09/94أقدمية 20 سنةالسعدية قرصان 25969Bمزدوج دار بوعزة )البلدية(

إقليم: خريبكةالسلمإقليم: سطاتالكيايلة 774193116/09/91 165 16/09/93أقدمية 20 سنةنجاة وكاد 12008Bمزدوج خريبكة )البلدية(

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: سطاتمركزية لخلط 354842116/09/89 163 16/09/95أقدمية 20 سنةمحمد رضا 26477Dمزدوج حد السوالم )البلدية(

إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سطاتأبو بكر الصديق 130240113/11/79 160 16/09/86أقدمية 20 سنةمحمد قويدري 12010Dمزدوج خريبكة )البلدية(

مركزية أجبالة أولد 

مبارك

إقليم: خريبكةالشهيد الكوسإقليم: سطات 769127616/09/91 159 16/09/95أقدمية 20 سنةعلي السماكي 12001Uمزدوج خريبكة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعيرإقليم: سطاتمركزية بوعتروس

تمارة
348992416/09/89 157 16/09/96أقدمية 20 سنةخديجة نايت عبد ا 01335Aمزدوج سيدي يحيى زعير

إقليم: النواصرابن سيناإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 707349516/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد المدراسي 26532Nمزدوج دار بوعزة )البلدية(

إقليم: سطاتسيدي العايديإقليم: سطاتمركزية الجدودة 707399116/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةيونس مصباح 14490Zمزدوج سيدي العايدي

إقليم: برشيد مركزية اولد اسعيد امحمدإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 723932716/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةامحمد السناوي 23161Zمزدوج جاقمة

إقليم: مديونةابن باجةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7240571116/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةبهلن محمد 26687Gمزدوج المجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سطاتمركزية بوكركوح

الرحيم بوعبيد

إقليم: برشيد 724251516/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةسعيد بنعائشة 14036Fمزدوج برشيد )البلدية(

إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 725563616/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعلي خليفي 07779Eمزدوج اولد علي الطوالع

إقليم: سطاتسيدي العايديإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 749144116/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفى الريحاني 14490Zمزدوج سيدي العايدي

عمالة مقاطعات سيدي محمد بلحسن الوزانيإقليم: سطاتمركزية بني يخلف

البرنوصي
775121216/09/91 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد الوقدي 01633Zمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(
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عمالة: المحمديةالبيرونيإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 7873331316/09/92 153 26/09/15أقدمية 20 سنةعبدالصمد غانمي 18532Tمزدوج المحمدية )البلدية(

إقليم: النواصرابوبكر الصديقإقليم: سطاتمركزية الخزازرة 3834821017/09/90 147 16/09/95أقدمية 20 سنةالمهدي بيان 26530Lمزدوج دار بوعزة )البلدية(

المدرسة البتدائية حد إقليم: سطاتمركزية العين البيضاء

السوالم

إقليم: برشيد 3938151017/09/90 147 16/09/96أقدمية 20 سنةامباركة حسيبي 20861Zمزدوج حد السوالم )البلدية(

إقليم: النواصرالنخيلإقليم: سطاتمركزية بوكركور 706504616/09/92 144 16/09/96إلتحاق بالزوجةالمصطفى خلوق 24705Cمزدوج النواصر )البلدية(

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 1047537116/09/96 143 16/09/96أقدمية 20 سنةحسناء مسعودي 14498Hمزدوج سيدي العايدي

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتأبو بكر الصديق

الجديدة

إقليم: برشيد 357367116/09/89 138 16/09/93أقدمية 20 سنةمينة بلفقيه 25685Tمزدوج الدروة )البلدية(

إقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزيةإقليم: سطاتمركزية لنوانة 1046355816/09/96 133 16/09/98إلتحاق بالزوجةمحمد العيبد 07807Kمزدوج عين تيزغة

إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمركزية العطوشة 1306054205/09/03 99 05/09/03أقدمية 12 سنةعيدة بنهدي 14513Zمزدوج كيسر

عمالة: المحمديةاولد حميمون 2إقليم: سطاتمركزية الجدودة 1235748106/09/01 93 07/09/04إلتحاق بالزوجةاحمد الضرضور 24456Gمزدوج المحمدية )البلدية(

إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سطاتمركزية لنوانة 1176847506/09/00 83 07/09/05الياسين السكداتي 08615Nمزدوج الوليدية

إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتالداخلة 1180078706/09/00 72 07/09/04أقدمية 12 سنةأوناني فاطمة 22346Nمزدوج بني ياكرين

إقليم: النواصراولد احمدإقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفي 10524111116/09/97 71 تبادلإلتحاق بالزوجلطيفة مبرد 05/09/08 18187Tمزدوج دار بوعزة )البلدية(

مركزية جمعة اولد 

محمد

إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطات 1268402404/09/02 69 05/09/08محمد امغار 14142

W
مزدوج بوكركوح

إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 1236287206/09/01 67 05/09/07إلتحاق بالزوجةزكرياء الحرافي 14339Kمزدوج الفقراء أولد عامر

إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية الحرشة 1266691604/09/02 67 05/09/07نصيرة فايدي 14447Cمزدوج دار الشافعي

إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 740550816/09/93 45 02/09/10إلتحاق بالزوجةامبارك النجار 14351Yمزدوج الساحل اولد احريز

إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 11794361006/09/00 45 02/09/10إلتحاق بالزوجمعكول كريمة 14239Bمزدوج لحساسنة
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إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 1267814604/09/02 38 05/09/11إلتحاق بالزوجمينة  لعوين 14335Fمزدوج رياح

إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 1683940304/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجليلى  منصيت 14335Fمزدوج رياح

عمالة: طنجة - أصيلخندق سنانإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 16822801104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجيسرى بوجوج 15238Mمزدوج دار الشاوي

إقليم: برشيدمركزية الموشمةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 17181411503/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجعزيزة الفلح الغنيمي 14289Fمزدوج ابن معاشو

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: سطاتمركزية العطوشة 14001771107/09/05 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةنور الدين  كوران 07463Lمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: الجديدةالوفاقإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 215361221/09/83 231 المصطفى الجرموني 

الدريسي
22/04/10أقدمية 20 سنة 08210Yمزدوج مولي عبد ا

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتيإقليم: سيدي بنورابو ذر الغفاري

الحسني
861291221/09/83 217 22/04/10إلتحاق بالزوجعائشة     ادبير 18568Gمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي رابعة العدويةإقليم: سيدي بنورامطل

البرنوصي
258778116/09/85 189 22/04/10أقدمية 20 سنةمصطفى كسبان 25774Pمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

إقليم: الجديدةالمحيطإقليم: سيدي بنوربني عامر 288183616/09/86 189 22/04/10أقدمية 20 سنةحسن خلفات 26681Aمزدوج مولي عبد ا

عمالة مقاطعات سيدي النصرإقليم: سيدي بنورالسواني

البرنوصي
357126116/09/89 185 22/04/10أقدمية 20 سنةالسعدية   تكيكي 01631Xمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورالطويلعات 270172118/09/85 167 22/04/10أقدمية 20 سنةعطار حسن 08107Lمزدوج سيدي اسماعيل

إقليم: الجديدةلهرابزةإقليم: سيدي بنورمطران 351153416/09/89 167 22/04/10أقدمية 20 سنةالعتال فوزية 08185

W
مزدوج حوزية

عمالة: المحمديةسهام 1إقليم: سيدي بنوربني عامر 764654216/09/91 165 22/04/10أقدمية 20 سنةمحمد هيلني 01718Sمزدوج عين حرودة )البلدية(

إقليم: برشيد مركزية الدروة النواصرإقليم: سيدي بنورالقصيبة 774170216/09/91 165 22/04/10أقدمية 20 سنةمحمد خلفان 14060Gمزدوج الدروة )البلدية(

إقليم: مديونةأحمد بوكماخإقليم: سيدي بنوربني يخلف 764738716/09/91 159 22/04/10أقدمية 20 سنةمحمد مستعين 26501Eمزدوج المجاطية أولد الطالب

عمالة: المحمديةالبيرونيإقليم: سيدي بنورمطران 302945316/09/87 153 22/04/10أقدمية 20 سنةعبد الله القنفي 18532Tمزدوج المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمديةادريس لحريزيإقليم: سيدي بنورمطران 787061216/09/92 153 22/04/10أقدمية 20 سنةأحمد نقاش 26616Eمزدوج بني يخلف
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عمالة: المحمديةعين حرودة 1إقليم: سيدي بنورالغنادرة 355796216/09/89 147 22/04/10أقدمية 20 سنةبيوض فاطمة 01715Nمزدوج عين حرودة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي غانديإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد

الحسني
725495216/09/92 143 22/04/10أقدمية 20 سنةالمصطفى بن زيتون 18140Sمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزيةإقليم: سيدي بنورالبار 739355416/09/93 143 22/04/10أقدمية 20 سنةبوطارة عبد العزيز 07807Kمزدوج عين تيزغة

عمالة: المحمديةالفتحإقليم: سيدي بنورأحد العونات 7421741116/09/93 140 22/04/10إلتحاق بالزوجةمحمد الفا رسي 26369Lمزدوج سيدي موسى المجدوب

إقليم: النواصرمحمد الحسن الوزانيإقليم: سيدي بنورلمراس 890921316/09/95 139 22/04/10إلتحاق بالزوجةمحمد حاري 26533Pمزدوج دار بوعزة )البلدية(

إقليم: الجديدةصبير الفاطميإقليم: سيدي بنورالنهضة 89758516/09/95 132 22/04/10إلتحاق بالزوجحفيظة وضاح 08157Rمزدوج شتوكة

إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: سيدي بنورالرشاد 62686116/09/95 131 22/04/10أقدمية 12 سنةعبدالكبير اخريبش 08098Bمزدوج زمامرة )البلدية(

إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: سيدي بنورالعويسات 1113879916/09/97 129 22/04/10أقدمية 12 سنةعبدالمطلب حقي 03375Tمزدوج اغمات

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينإقليم: سيدي بنورالمل

تمارة
1046755916/09/96 127 22/04/10إلتحاق بالزوجةعبد الكبير الراحيمي 01330Vمزدوج عين العودة )البلدية(

إقليم: آسفيأولد امحاربإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 1156074616/09/99 122 16/09/00إلتحاق بالزوجةعبد الحليم عبدان 13924Jمزدوج نكا

عمالة: مراكشالطويحينة المركزيةإقليم: سيدي بنورالبللة 1267346130/09/02 117 تبادلأقدمية 12 سنةعبد الحق إكيش 22/04/10 02807Aمزدوج الويدان

إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: سيدي بنورالمستقبل 1044744116/09/96 113 22/04/10أقدمية 12 سنةحيات الويداني 08109Nمزدوج الوليدية

إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورالخمالشة 1264231116/09/02 107 22/04/10أقدمية 12 سنةحنان برناكشي 08110Pمزدوج الوليدية

إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: سيدي بنورالهدادجة 1266297116/09/02 107 22/04/10أقدمية 12 سنةفاطمة المسكين 08098Bمزدوج زمامرة )البلدية(

إقليم: الجديدةالصمامدةإقليم: سيدي بنوربير الحرش 1266264704/09/02 101 22/04/10أقدمية 12 سنةالمراسي رشيدة 08520Kمزدوج زاوية لقواسم

إقليم: آسفيدار الزرهونيإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 11208311016/09/98 100 01/09/10إلتحاق بالزوجفراح اغيات 13829Fمزدوج البدوزة

إقليم: الجديدةالولجةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 13075551016/09/03 99 22/04/10إلتحاق بالزوجةزهير   كساني 08160Uمزدوج شتوكة
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إقليم: الجديدةسيدي فارسإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 1267413404/09/02 92 22/04/10إلتحاق بالزوججرفي حنان 08151Jمزدوج سيدي علي بن حمدوش

إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورالمل 1239411706/09/01 89 22/04/10السلمني محمد 08623Xمزدوج الغربية

إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنورالنهضة 1238521106/09/01 85 22/04/10جواد مراد 08615Nمزدوج الوليدية

إقليم: سطاتمركزية لخلطإقليم: سيدي بنوربدر 2585441016/09/85 83 07/09/05المصطفى طبراني 14096

W
مزدوج امكارطو

إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورسيدي علي امحمد 1237709106/09/01 77 05/09/07نور الدين اجغيدر 08409Pمزدوج لعكاكشة

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: سيدي بنورابن بطوطة 1181482106/09/00 75 22/04/10إلتحاق بالزوجتيبحارين مونيا 08761Xمزدوج ابن جرير )البلدية(

إقليم: الجديدةالغنيدراتإقليم: سيدي بنورشرقاوة 1235785106/09/01 75 22/04/10عبد الرزاق ديابي 08276Vمزدوج سيدي امحمد اخديم

إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنورالوفاء 1264796102/10/02 75 02/09/13محمد بوفتاس 08629Dمزدوج الغربية

إقليم: سيدي بنوراولد بوعنانإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1264904504/09/02 69 22/04/10بوقطيب عبد الفتاح 08685Pمزدوج سانية بركيك

إقليم: الجديدةالمعاشاتإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 1268231104/09/02 63 22/04/10إلتحاق بالزوجحكيمة منصور 08238Dمزدوج أولد احسين

إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: سيدي بنورالمناقرة 11778261306/09/00 61 22/04/10إلتحاق بالزوجمليكة الرامي 11295Bمزدوج الكنزرة

إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سيدي بنورلقرادلة 1266963704/09/02 53 02/09/10محمد حفوض 14378Cمزدوج أولد فارس الحلة

إقليم: سيدي سليمانازهانة  سيدي يحييإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1306450105/09/03 53 22/04/10إلتحاق بالزوجالشليحي نسيمة 10933Hمزدوج عامر الشمالية

المدرسة البتدائية مركزية إقليم: سيدي بنورحائط سليمان

اولد عبو

إقليم: برشيد 1367476107/09/04 52 22/04/10إلتحاق بالزوجةالهدهودي عادل 14053Zمزدوج اولد عبو )البلدية(

إقليم: سطاتمركزية أولد عدوإقليم: سيدي بنورالمودنين 1308647105/09/03 51 22/04/10زهير حسناء 14197Fمزدوج اولد فارس

إقليم: سيدي بنورالقصيبةإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 1368523907/09/04 46 07/09/12محمد اجبيلو 08381Jمزدوج خميس قصيبة

إقليم: آسفيدار الزيديةإقليم: سيدي بنوراولد عمران 13066381005/09/03 45 02/09/10إلتحاق بالزوجفاتن العسراوي 13619Cمزدوج سيدي أتيجي
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إقليم: الجديدةالولجةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 1367748307/09/04 45 20/09/11إلتحاق بالزوجرشيدة مرزوق 08160Uمزدوج شتوكة

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: سيدي بنورالجدد 1367112607/09/04 37 05/09/11إلتحاق بالزوجةاعريش محمد يسين 07607Tمزدوج بني شكدال

إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 1584928405/09/11 37 05/09/11إلتحاق بالزوجحليمة تكيت 14351Yمزدوج الساحل اولد احريز

إقليم: القنيطرةتدانةإقليم: سيدي بنورالخوالدة 1267669704/09/02 36 04/09/11إلتحاق بالزوجخلوق فاطمة 11066Cمزدوج قرية بن عودة

إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: سيدي بنورالجدد 1404434305/09/07 36 05/09/11إلتحاق بالزوجزينب ايت بن درة 07206Gمزدوج تيموليلت

إقليم: الجديدةسيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 1405459605/09/07 36 05/09/11إلتحاق بالزوجايمان معلوم 08600Xمزدوج سيدي اسماعيل

إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: سيدي بنورالعبابسة 1583517901/10/11 36 01/10/11إلتحاق بالزوجفاطمة الحيمر 14376Aمزدوج سيدي رحال الشاطئ 

)البلدية(

إقليم: الجديدةدار بلكندوليةإقليم: سيدي بنورسيدي علي امحمد 1584186405/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجأسماء قردالي 08233Yمزدوج أولد احسين

إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: سيدي بنورالقصيبة 15847861305/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجالساحلي  مريم 14376Aمزدوج سيدي رحال الشاطئ 

)البلدية(

إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سيدي بنورالقصيبة 1584975205/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجزهر    خديجة 14498Hمزدوج سيدي العايدي

إقليم: الجديدةسلمنة : الدخلةإقليم: سيدي بنورالمستقبل 1400095807/09/05 35 05/09/11إلتحاق بالزوجامال الطالبي 08197Jمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةاثنين هشتوكةإقليم: سيدي بنورالمل 1400134707/09/05 35 05/09/11إلتحاق بالزوجمريم فارس 08154Mمزدوج شتوكة

إقليم: الجديدةالداخلةإقليم: سيدي بنورسيدي علي امحمد 1404762105/09/07 35 05/09/11إلتحاق بالزوجةفرتالي خالد 08092Vمزدوج لبير الجديد )البلدية(

إقليم: برشيدمركزية الموشمةإقليم: سيدي بنورالمل 15836851405/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجالحناني دنيا 14289Fمزدوج ابن معاشو

إقليم: آسفيأولد أحميدةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 1584557605/09/11 35 06/09/11إلتحاق بالزوجنصري رشيدة 13666Dمزدوج لمصابح

إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: سيدي بنورالمل 1584598405/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجوهبي كنزة 14376Aمزدوج سيدي رحال الشاطئ 

)البلدية(

إقليم: برشيدمركزية الموشمةإقليم: سيدي بنورالمل 15847441405/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجزينب رياج 14289Fمزدوج ابن معاشو
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إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سيدي بنورالجدد 1584877705/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجالسروت نجاة 14516Cمزدوج كيسر

إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: سيدي بنورلفللحة 1580085702/09/10 33 04/09/12إلتحاق بالزوجنادية بنصغير 14375Zمزدوج سيدي رحال الشاطئ 

)البلدية(

إقليم: الجديدةالحوزيةإقليم: سيدي بنورشرقاوة 1404792805/09/07 29 04/09/12إلتحاق بالزوجامنة حقيق 08189Aمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةسلمنة : الدخلةإقليم: سيدي بنورلقرادلة 1405510305/09/07 29 04/09/12إلتحاق بالزوجوكاح فاطمة الزهراء 08197Jمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةسيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورالخوالدة 1682532304/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجسومية دحيمي 08600Xمزدوج سيدي اسماعيل

إقليم: آسفيابن تومرتإقليم: سيدي بنورالبار 1407605705/09/08 28 04/09/12إلتحاق بالزوجفتيحة زمزاوي 13967Fمزدوج الغيات

إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالقإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 1682056404/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجحليمة     بالمهيدي 14299Sمزدوج سيدي عبد الخالق

إقليم: الجديدةامهيولةإقليم: سيدي بنورالمستقبل 1584992705/09/11 26 03/09/13إلتحاق بالزوجلكبيرة زرعي 08540Gمزدوج أولد رحمون

إقليم: برشيدمركزية الموشمةإقليم: سيدي بنوربير الحرش 15483401526/11/08 24 02/09/13إلتحاق بالزوجةعبد المجيد شباب 14289Fمزدوج ابن معاشو

إقليم: الجديدةالسلمنةإقليم: سيدي بنورالزياينة 1684304204/09/12 24 02/09/14إلتحاق بالزوجحفصة صرمادي 08195Gمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةالبللتإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 1718065203/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجالرقيبة سميرة 08173Hمزدوج شتوكة

إقليم: الجديدةالعطاعطةإقليم: سيدي بنورالجدد 1718908103/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجوحيد وفاء 08601Yمزدوج سيدي اسماعيل

إقليم: الجديدةامهيولةإقليم: سيدي بنورالمودنين 1719331502/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجخديجة زكيري 08540Gمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةبوشعيب الحريريإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1717287703/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجبوكزال حنان 08129Kمزدوج لغديرة

إقليم: آسفيالعرفانإقليم: سيدي بنورالعبابسة 17178311103/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجلطيفة الكعبوط 13667Eمزدوج لمصابح

إقليم: الجديدةالبللتإقليم: سيدي بنوراولد عمران 1718394803/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجسعاد الجازي 08173Hمزدوج شتوكة

إقليم: الجديدةاولد غانمإقليم: سيدي بنورالجدد 1719112703/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجسعد الدين حفيظة 08282Bمزدوج أولد غانم
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إقليم: الجديدةامهيولةإقليم: سيدي بنورالمودنين 1717489402/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجكريمة اشحال 08540Gمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةالسلمنةإقليم: سيدي بنورالجدد 1718097303/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجالتاوتي  زينب 08195Gمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةالمحارزةإقليم: سيدي بنورالجدد 1718104803/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجالزعري فتيحة 08526Sمزدوج شعيبات

إقليم: الجديدةالمخاطرةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 1718119403/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجسميرة فلح 08115Vمزدوج لمهارزة الساحل

إقليم: آسفيابن حنبلإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 1718309803/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجهدى هوماني 13607Pمزدوج لمراسلة

إقليم: الجديدةالمحارزةإقليم: سيدي بنورالجدد 1719013203/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجقاسحي جميلة 08526Sمزدوج شعيبات

إقليم: الجديدةالسلمنةإقليم: سيدي بنورالمل 1719295103/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجخديجة التهامي 08195Gمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةبوسدرةإقليم: سيدي بنورلفللحة 17211041102/09/14 18 02/09/14إلتحاق بالزوجرقية اجعمام 08543Kمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةسوف سبت سايسإقليم: سيدي بنورالمل 1721660902/09/14 16 03/09/14إلتحاق بالزوجعزيزة  راهين 08572Sمزدوج سبت سايس

إقليم: الجديدةالقواسمإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 1721678902/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجنادية رزاق 08521Lمزدوج زاوية لقواسم

إقليم: الجديدةالحوزيةإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 1267066512/09/02 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةهمي حافظ 08189Aمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةعبد الرحمان الداخلإقليم: سيدي بنورالقصيبة 1550737501/01/10 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان الخريب 08193Eمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةبوخنينإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 1721430902/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة مهيلي 08517Gمزدوج زاوية لقواسم

إقليم: الجديدةالسلمنةإقليم: سيدي بنورشرقاوة 1721412902/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجحفيظة مدراوي 08195Gمزدوج أولد رحمون

إقليم: الجديدةالعوجاتإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 17218601102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجخدوج توفيق 08494Gمزدوج أولد سيدي علي بن 

يوسف
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07

عمالة: مراكشمدرسة دار السلمإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 176972121/09/83 231 21/09/83أقدمية 20 سنةالحسين زهوان 26724Xمزدوج سعادة

عمالة: مراكشاولد بنرحمون المركزيةإقليم: الحوزايت قدور 203727421/09/83 197 أنوار السلطين 

المغاري
16/09/87أقدمية 20 سنة 02773Nمزدوج واحة سيدي ابراهيم

إقليم: الحوزالسلمإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 694718116/09/80 185 16/09/89أقدمية 20 سنةمصطفى بوناكي 25761Aمزدوج أيت أورير )البلدية(

إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوزامغراس 153165216/09/81 183 16/09/95أقدمية 20 سنةمنصور ملغاغ 03597Jمزدوج أمزميز )البلدية(

إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزتيديلي 239489217/09/84 183 17/11/91أقدمية 20 سنةعبد ا ابو الذهاب 03754Eمزدوج اغواطيم

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزواداكر 175330121/09/83 181 16/09/93أقدمية 20 سنةرشيد ابو منصور 03773Aمزدوج تمصلوحت

إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزاجيكن 173050116/09/82 179 16/09/95أقدمية 20 سنةالعتيتك محمد 03237Tمزدوج تحناوت )البلدية(

إقليم: الحوزالسلمإقليم: الحوزابت مولي علي 153777116/09/82 177 30/09/15أقدمية 20 سنةمحمد الدحداح 25761Aمزدوج أيت أورير )البلدية(

إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزتاركة 288945716/09/86 177 16/09/92أقدمية 20 سنةالحسن حيجوبي 03327Rمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزالسلمإقليم: الحوزمركزية تخربين 239413216/09/84 173 16/09/91أقدمية 20 سنةالسعيد  بداويني 25761Aمزدوج أيت أورير )البلدية(

إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوزتغدوين 211497316/09/85 171 16/09/93أقدمية 20 سنةخليد حلومي 03326Pمزدوج سيدي عبد ا غيات

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوز مركزية الشعبة

البتدائية

إقليم: الحوز 239333117/09/84 167 16/09/95أقدمية 20 سنةمحمد بوالي 26722Vمزدوج أيت أورير )البلدية(

عمالة: المحمديةابن حبوسإقليم: الحوزايكودار 853815221/09/83 167 29/10/84أقدمية 20 سنةمليكة شرحبيل 01896Kمزدوج المحمدية )البلدية(

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزتمغزدان

البتدائية

إقليم: الحوز 175298117/09/84 165 23/09/94أقدمية 20 سنةعبد ا انفور 26722Vمزدوج أيت أورير )البلدية(

إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزتغدوين 213928516/09/85 165 16/09/94أقدمية 20 سنةمحمد امغري 03230Kمزدوج أيت أورير )البلدية(

إقليم: الحوزمدرسة الشويطرإقليم: الحوزتغدوين 378143517/09/90 161 16/09/93أقدمية 20 سنةفاضمة زروال 26640Fمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزلعوينة 239392117/09/84 159 16/09/95أقدمية 20 سنةلحسن يداكي 03773Aمزدوج تمصلوحت
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مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزتالبنين

البتدائية

إقليم: الحوز 258866416/09/85 159 16/09/95أقدمية 20 سنةمحمد الكربة 26722Vمزدوج أيت أورير )البلدية(

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتمغزدان 56089716/09/94 153 16/09/97أقدمية 12 سنةعبد الهادي لحسيني 03258Rمزدوج أيت فاسكا

عمالة: مراكشلخوادرةإقليم: الحوزابت مولي علي 175180817/09/84 153 16/09/97أقدمية 20 سنةلحسن ازناك 02540Kمزدوج الوداية

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزاكروكا 379484417/09/90 153 16/09/97أقدمية 12 سنةعمر فكراني 03341Fمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزمدرسة الشويطرإقليم: الحوزاهريصان 1048907116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةهشام  دواي 26640Fمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزالمو 10499791016/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعمر ماكوري 03780Hمزدوج تمصلوحت

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزاغي 1049423116/09/96 149 16/09/97أقدمية 12 سنةلحسن ازريف 03258Rمزدوج أيت فاسكا

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزاكر نومعاد 60221416/09/94 147 مولي الحسن العلوي 

السماعيلي
16/09/97أقدمية 12 سنة 03740Pمزدوج اغواطيم

إقليم: الرحامنةمدرسة النواجيإقليم: الحوزايت قدور 378737117/09/90 145 16/09/97إلتحاق بالزوجرشيدة الزركتاني 09258Mمزدوج ابن جرير )البلدية(

إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزالخروع 1047966316/09/96 143 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الغافور بنهروا 03327Rمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزاكادير تساوت 1049345116/09/96 141 16/09/99أقدمية 12 سنةمحمد وشن 03740Pمزدوج اغواطيم

إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزتمغزدان 89519416/09/95 139 16/09/99أقدمية 12 سنةاحمد بورزا 03259Sمزدوج أيت فاسكا

إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوزايت بورد 59404216/09/94 135 16/09/99أقدمية 12 سنةاحمد الحيان 03597Jمزدوج أمزميز )البلدية(

إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزمشطون 1046607716/09/96 135 16/09/98أقدمية 12 سنةناضرة الضعيف 03332

W
مزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاغرمان 1049589916/09/96 135 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد الكبير المواق 03382Aمزدوج اغمات

إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزاغي 1119917916/09/98 135 16/09/99أقدمية 12 سنةالسعيد ايت عدي 03349Pمزدوج تمزوزت

عمالة: مراكشم/م ابن بطوطة: المركزيةإقليم: الحوزاغرمان 10476971116/09/96 125 مولي عبد السلم 

غزاوي
06/09/00إلتحاق بالزوجة 02548Uمزدوج الوداية
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إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوز مركزية تيزغت 1176235406/09/00 125 07/09/01أقدمية 12 سنةاحمد القرشاوي 03375Tمزدوج اغمات

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزكيك 1178579406/09/00 125 06/09/01أقدمية 12 سنةكمال نيدعلي 03740Pمزدوج اغواطيم

إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزواوسفت 1119903216/09/98 123 16/09/02أقدمية 12 سنةرشيد بياضي 03744Uمزدوج اغواطيم

إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزتنيسكت 12345141006/09/01 123 06/09/01أقدمية 12 سنةالسعيد عطوش 03372Pمزدوج اغمات

إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزمولي ابراهيم 766254716/09/91 122 16/09/95أقدمية 20 سنةسعيد اونيح 03780Hمزدوج تمصلوحت

إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: الحوزاكر نومعاد 1120932216/09/98 114 04/09/02إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم بديع 22049Rمزدوج دمنات )البلدية(

إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزامزوزيت 1267469804/09/02 113 05/09/03أقدمية 12 سنةجدييي طارق 03596Hمزدوج أمزميز )البلدية(

إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزواوسفت 1154699116/09/99 105 08/10/04أقدمية 12 سنةسمير  ايت بوجمعة 03744Uمزدوج اغواطيم

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الحوز 1154873316/09/99 102 05/09/03إلتحاق بالزوجةعصام  الوادي 09163Jمزدوج الجعيدات

عمالة مقاطعة الحي السلم1إقليم: الحوزالشهيد محمد الزرقطوني

الحسني
63764516/09/95 99 03/09/03إلتحاق بالزوجنجاة بنبوشتة 25553Zمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزيةإقليم: الحوزطرورد 1264317304/09/02 99 07/09/05عبد اللطيف بلكاني 13792Rمزدوج اسبيعات

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوز 1114582516/09/97 89 25/02/12خالد اسكور 03596Hمزدوج أمزميز )البلدية(

إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: الحوزانفلي 1400901607/09/05 83 07/09/05هدى صبيري 14167Yمزدوج امنيع

إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزدار الجامع 1404044601/01/02 81 مولي عبد العزيزبن 

الطيبي

06/01/09 03596Hمزدوج أمزميز )البلدية(

عمالة: مراكشاولد العياشي المركزيةإقليم: الحوزسيدي فارس 12386761114/09/01 78 06/09/07إلتحاق بالزوجةسعيد النحيلي 02767Gمزدوج المنابهة

إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزالمرجة 1305675505/09/03 77 05/09/07رشيد أيت زباير 03596Hمزدوج أمزميز )البلدية(

إقليم: اليوسفيةالميهات المركزيةإقليم: الحوزتلزين 1305561405/09/03 70 05/09/07إلتحاق بالزوجالهام عدعود 13711Cمزدوج جنان بويه
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م م المختار السوسي 

-ازيزل

عمالة: مراكشأولد دليمإقليم: الحوز 11763581106/09/00 67 13/10/09إلتحاق بالزوجةطارق الحواري 02776Sمزدوج أولد دليم

إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الحوزانزال الجبل 1404070305/09/07 65 02/09/09جمال الدين دهيبي 09963Dمزدوج مجي

عمالة: مراكشثلثاء البور المركزيةإقليم: الحوزالمرجة 1307905805/09/03 61 04/09/12إلتحاق بالزوجةمقدام محمد 02780

W
مزدوج أولد دليم

إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزإينغد 1400514107/09/05 60 04/09/12رضوان  لمرابط 03638Dمزدوج دار جمعة

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الحوزتراست 1550156801/01/10 53 01/01/10إلتحاق بالزوجزهيرة العكفا 09162Hمزدوج الجعيدات

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 1580344902/09/10 53 02/09/10الزعر محمد 08333Gمزدوج العامرية

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الحوزاسلون 1550133401/01/10 52 01/01/10إلتحاق بالزوجةاسامة الدغوغي 11491Pمزدوج مقام الطلبة

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الحوزاجوكاك 1551187901/01/10 52 01/01/10إلتحاق بالزوجفدوى تواش 07665Fمزدوج أولد سعيد الواد

إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزيةإقليم: الحوزاكروكا 1268982304/09/02 51 12/10/11اولد باخضير عمر 08915Pمزدوج زمران الشرقية

إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 1549498802/09/09 51 02/09/09منى بجاجة 03638Dمزدوج دار جمعة

إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: الحوزستي فاضمة 1549921201/01/10 49 13/10/11زهراء بسورة 08615Nمزدوج الوليدية

إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: الحوزمركزية اماسين 15797861002/09/10 46 ايت بن سعيد عبد 

اللطيف

18/09/12 07116Jمزدوج سيدي بوخالف

إقليم: سيدي بنورسيدي علي امحمدإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 1580807402/09/10 46 04/09/12حليم  عبدالرزاق 08650Bمزدوج أولد سبيطة

إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 1581306302/09/10 46 04/09/12وكري محمد 03639Eمزدوج دار جمعة

م م المختار السوسي 

-ازيزل

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: الحوز 1582890405/09/11 45 05/09/11مريم عولي 08800Pمزدوج الشعراء

إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: الحوزالمو 1583080505/09/11 45 05/09/11حنان بنشويكة 03173Yمزدوج امزوضة

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 1583235205/09/11 45 05/09/11فاطمة  بوركيعة 08825Sمزدوج واركي
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إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: الحوزتراست 1584976105/09/11 45 05/09/11حليمة زاهير 08825Sمزدوج واركي

إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: الحوزاغير 1680839601/01/12 45 01/01/12ايت خافو محمد 07102Uمزدوج أيت ماجدن

إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: الحوزتافكا 1680923701/01/12 45 01/01/12بكيز رشيد 13104Tمزدوج وسلسات

إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: الحوزاك 1681535101/01/12 45 01/01/12الحسين تورى 09413Fمزدوج أيت هاني

إقليم: الجديدةعبدا بن ياسينإقليم: الحوز مركزية امسلن 1580763102/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجفتيحة غريب 08104Hمزدوج أولد فرج

إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 1581326402/09/10 42 04/09/12عادل أمين واعزيز 03639Eمزدوج دار جمعة

إقليم: قلعة  السراغنةهراوةإقليم: الحوزالمو 1548864702/09/09 40 12/10/11إلتحاق بالزوجةاعطار عزالدين 08896Uمزدوج سيدي رحال )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: الحوزاماريغان 1681351301/01/12 38 01/01/12إلتحاق بالزوجكبورة لخضر 08988Uمزدوج الرافعية

إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 1682290304/09/12 38 بوخريص فاطمة 

الزهراء

04/09/12 03159Hمزدوج امزوضة

إقليم: سيدي بنورسبت المعاريفإقليم: الحوزايت عشا 16831741202/09/12 38 04/09/12نزهة الصوابي 08401Fمزدوج كرديد

إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 1681204801/01/12 37 النخيلي فاطمة 

الزهراء
01/01/12إلتحاق بالزوج 09163Jمزدوج الجعيدات

إقليم: الجديدةالعطاعطةإقليم: الحوزتولكين 1681221101/01/12 37 01/01/12إلتحاق بالزوجخديجة  الصداتي 08601Yمزدوج سيدي اسماعيل

إقليم: القنيطرةلل غنوإقليم: الحوزتانفكيغت 15828431405/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجكريمة امشرا 11165Kمزدوج سيدي بوبكر الحاج

إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الحوزتراست 1583245605/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجهند بوسال 09129Xمزدوج أولد املول

إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: الحوزتراست 15835091405/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجرجاء الهللي 07774Zمزدوج مليلة

إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: الحوزوانسكرا 1584326605/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجمريم لكنيتي 03108Cمزدوج كماسة

إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: الحوزانفلي 1584869405/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجبديعة السكاكي 08317Pمزدوج أولد سي بوحيى
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إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: الحوزتراست 1583263905/09/11 35 03/09/13عبد المجيد ابوي 08933Jمزدوج الجوالة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: الحوزتراست 1584403605/09/11 35 05/09/11وفاء معيط 09013

W
مزدوج أولد مسعود

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزيةإقليم: الحوزالمو 1584505205/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجمريم مورو 08909Hمزدوج زمران الشرقية

إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: الحوزاسوال 1585005105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجزينب الحلمي 07206Gمزدوج تيموليلت

إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: الحوزتافكا 1681298701/01/12 35 01/01/12إلتحاق بالزوجالشرقي بشرى 13179Zمزدوج سكورة أهل الوسط

إقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزيةإقليم: الحوزاك 1717655903/09/13 31 03/09/13المصطفى العمراوي 13741Kمزدوج راس العين

إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: الحوزاسلون 1718021403/09/13 31 03/09/13العمري عبد الفتاح 08969Yمزدوج أولد الشرقي

إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 1584680405/09/11 29 03/09/13ليلى اترقيس 03639Eمزدوج دار جمعة

إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: الحوزاغيل 1682453104/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة الشرقاوي 07366Fمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1إقليم: الحوزستي فاضمة 16832341604/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة فقير 14292Jمزدوج ابن معاشو

إقليم: القنيطرةتدانةإقليم: الحوزاوكايمدن 16839491204/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجمساعيف ايمان 11066Cمزدوج قرية بن عودة

إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزيةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 1580336202/09/10 28 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجديوي المصطفى 08897Vمزدوج زمران

إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: الحوزاغير 1681857404/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجمارية عمراوي 08317Pمزدوج أولد سي بوحيى

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدالعزيز الماسيإقليم: الحوزابن تومرت

باها
16820161004/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجفدوى بليغ 05207Jمزدوج ماسة

إقليم: سيدي سليمانأبي حنيفة النعمانإقليم: الحوزاغيل 1682605504/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجاكرام العلوي 20071Rمزدوج سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

اولد الشيخ عبد ا إقليم: الحوزانسا

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1682614204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالــعــمــوري نــورة 08985Rمزدوج ميات

إقليم: الجديدةاثنين هشتوكةإقليم: الحوزاغيل 1682733204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان الكايم 08154Mمزدوج شتوكة
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إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: الحوزانسا 1682824404/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالــهـيـداني بــشــرى 14231Tمزدوج رأس العين الشاوية

إقليم: الجديدةاثنين هشتوكةإقليم: الحوزاغيل 1682930804/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجشادية المغدر 08154Mمزدوج شتوكة

إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزتنيسكت 1683025204/09/12 28 04/09/12عز الدين الكداري 03272Fمزدوج تيغدوين

م م المختار السوسي 

-ازيزل

إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوز 1683482404/09/12 28 04/09/12سناء ازوكاغن 03272Fمزدوج تيغدوين

إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الحوزانفلي 1684059404/09/12 28 04/09/12و للدي كريمة 10124Dمزدوج امخاليف

إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: الحوزوانسكرا 1681409701/01/12 26 03/09/13إلتحاق بالزوجمصباحي جميلة 14564Eمزدوج ثوالت

إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوززرقطن 1584469805/09/11 25 03/09/13ميدول خديجة 03272Fمزدوج تيغدوين

إقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزيةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 1716923703/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجسعاد عمران 08908Gمزدوج زمران الشرقية

إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالقإقليم: الحوزطرورد 16841171104/09/12 22 02/09/14إلتحاق بالزوجأمال وفقي 14299Sمزدوج سيدي عبد الخالق

إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاغيل 1716947703/09/13 21 03/09/13بهيجة اعويدات 03577Mمزدوج ويركان

إقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزيةإقليم: الحوزاسلون 1718695803/09/13 21 03/09/13ميلود مكروح 13744Nمزدوج راس العين

إقليم: آسفيالدعيجاتإقليم: الحوزاغير 17194011303/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد االطيف زوتاني 13915Zمزدوج لعمامرة

إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: الحوز مركزية تيزغت 17198811102/09/14 17 02/09/14إلتحاق بالزوجرشيدة عياشي 11678Tمزدوج أيت سعدلي

إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: الحوزتنيسكت 17202521502/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةهشام شهابي 14231Tمزدوج رأس العين الشاوية

إقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريمإقليم: الحوزتنامرت 1719994902/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةسعيد بلقاضي 14147Bمزدوج سيدي عبد الكريم

إقليم: بولمانتانديت 14إقليم: الحوزاك 1720423102/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةمحمد العلمي 08029Bمزدوج افريطيسة

إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: الحوزتانفكيغت 1720856502/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةادريس التيجاني 15876Fمزدوج أولد داود
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إقليم: الجديدةالعوجاتإقليم: الحوزايت عشا 17196721402/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عضار 08494Gمزدوج أولد سيدي علي بن 

يوسف

إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: الحوزتراست 1720009302/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجاسماء بلغالي 06869Rمزدوج دمنات )البلدية(

إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: الحوزاغير 1721171102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةرضوان قارا 15505Cمزدوج امكانسة

أولد ابا - مركزية م-م إقليم: شيشاوةفيللة

البساتين

عمالة: مراكش 149018516/09/81 207 16/09/87أقدمية 20 سنةعباس الحرشي 02583Gمزدوج سعادة

إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةلمرمضة 258681116/09/85 189 16/09/90أقدمية 20 سنةعبد الرحيم بوخو 03121Sمزدوج مجاط

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: شيشاوةدوار  احمر 865254716/09/85 161 16/09/93أقدمية 20 سنةخديجة الصويب 08773Kمزدوج سيدي بوعثمان 

)البلدية(

عمالة: مراكشلخوادرةإقليم: شيشاوةالتويجرات 738939216/09/93 159 16/09/95أقدمية 20 سنةالحبيب سمسمائلي 02540Kمزدوج الوداية

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: شيشاوةايت عبد ا 60846516/09/94 157 16/09/96أقدمية 20 سنةابراهيم بصر التاج 03333Xمزدوج سيدي عبد ا غيات

عمالة: مراكشم/م ابن بطوطة: المركزيةإقليم: شيشاوةازنادة 1047210916/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةحسن بنزاير 02548Uمزدوج الوداية

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: شيشاوةبلحول 60784516/09/94 149 16/09/98أقدمية 12 سنةعبد اللطيف المزوكي 03246Cمزدوج أيت سيدي داود

إقليم: الحوزالولجةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 724184216/09/92 137 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد الهادي نافع 03339Dمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضليةإقليم: شيشاوةاحمد بوكماخ 130909720/12/79 131 16/09/98أقدمية 12 سنةالحسان شتوي 14720Zمزدوج عين الدفالي

إقليم: الخميساتعائشة الصديقيةإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 11561191116/09/99 119 12/09/01إلتحاق بالزوجثورية فضاض 11224Zمزدوج الرماني )البلدية(

إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: شيشاوةتمزكدوين 1268755418/09/02 117 18/09/02أقدمية 12 سنةاسماء النقراشي 03665Hمزدوج وزكيطة

الشهيد علل بن إقليم: شيشاوةالبرج المركزية

عبدا-الزاهرية

إقليم: الحوز 1177496206/09/00 115 06/09/01إلتحاق بالزوجةالسعيد لمخيدة 03776Dمزدوج تمصلوحت

عمالة: مراكشاولد علوشإقليم: شيشاوةتلمنزو 1173191306/09/00 112 04/09/02إلتحاق بالزوجةعبد العزيز أجبابدي 02536Fمزدوج الوداية

عمالة: مراكشاولد علوشإقليم: شيشاوةالتويجرات 1180544406/09/00 111 04/09/02إلتحاق بالزوجةعلي نايت بل اعلي 02536Fمزدوج الوداية
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إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 1266965618/09/02 107 18/09/02إلتحاق بالزوجحفيظة هيبوب 07779Eمزدوج اولد علي الطوالع

إقليم: الحوزاجيكنإقليم: شيشاوةلغساسلة 1308510405/09/03 105 11/10/04أقدمية 12 سنةكمال طوسي 03749Zمزدوج اغواطيم

عمالة: الرباطالمشور السعيدإقليم: شيشاوةتاويلولت 1269287118/09/02 101 07/09/04إلتحاق بالزوجنعيمة الرويسات 01082Aمزدوج التواركة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: شيشاوةاميزن

تمارة
1307942505/09/03 96 12/10/04إلتحاق بالزوجكوثر مودي 26748Yمزدوج سيدي يحيى زعير

عمالة: مراكشاحمد بلهاشمي المركزيةإقليم: شيشاوةاولد بيبو 12636521118/09/02 89 05/09/07إلتحاق بالزوجليلى اكريم 02762Bمزدوج المنابهة

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: شيشاوةالنبوغ 1305942305/09/03 88 20/10/06إلتحاق بالزوجةعادل برجي 03258Rمزدوج أيت فاسكا

عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 1367963207/09/04 87 26/09/05إلتحاق بالزوجابتسام غفور 15151Tمزدوج كزناية )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية لحبابيسإقليم: شيشاوةالزاوية 1237588114/09/01 86 31/10/08إلتحاق بالزوجربيعة إصوب ا 07441Mمزدوج سيدي  حمادي

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: شيشاوةالنبوغ 1180793906/09/00 85 06/09/06إلتحاق بالزوجةعادل لحلو الكلبة 03333Xمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: شيشاوةالنبوغ 1367036207/09/04 85 27/10/06إلتحاق بالزوجامال ايت الطالب 03332

W
مزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزالولجةإقليم: شيشاوةالرباط 1399903607/09/05 83 07/09/05إلتحاق بالزوجعائشة الكافي 03339Dمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: شيشاوةإدازن 1368070307/09/04 80 05/09/07إلتحاق بالزوجةرشيد عشاق 03734Hمزدوج اغواطيم

عمالة: مراكشاولد العياشي المركزيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 1400957207/09/05 77 27/09/07إلتحاق بالزوجموفيدة سعاف 02767Gمزدوج المنابهة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزيةإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 1404457105/09/07 77 05/09/07رضوان علواني 08827Uمزدوج واركي

عمالة: مراكشاولد العياشي المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 1401575506/09/06 72 01/10/07إلتحاق بالزوجبديعة المرابط 02767Gمزدوج المنابهة

إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: شيشاوةبوزوكة 1399927307/09/05 68 02/09/09إلتحاق بالزوجسعيدة الكيحل 03258Rمزدوج أيت فاسكا

مركزية مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةأسيف المال

44

عمالة: مراكش 1401511606/09/06 67 05/09/08إلتحاق بالزوجرجاء اجكال 02784Aمزدوج أولد دليم
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إقليم: الجديدةالقواسمإقليم: شيشاوةألتاس 14018361106/09/06 67 22/10/08ليلى اجرادة 08521Lمزدوج زاوية لقواسم

إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 1399027107/09/05 65 05/09/08بدر العنبري 03124Vمزدوج مجاط

إقليم: اليوسفيةلهبابلةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 1267128304/09/02 63 25/10/08سميحة الحرفيشي 13698Nمزدوج جدور

إقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزيةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 1548728902/09/09 61 14/10/09نجاة شقري 13741Kمزدوج راس العين

إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: شيشاوةتخربين 1548811702/09/09 61 02/09/09أنظام نزهة 14550Pمزدوج مشرع بن عبو

إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: شيشاوةأمكضران 1549950601/01/10 61 01/01/10بنشباكو عزيزة 15626Jمزدوج كيسان

إقليم: سيدي بنورالزياينةإقليم: شيشاوةتجكالت 1550565701/01/10 61 01/01/10خويلد حكيم 08340Pمزدوج بني هلل

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: شيشاوةاماسين 1551009801/01/10 61 01/01/10عمار امسيكو 09725Vمزدوج اموكر

إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: شيشاوةأفتاس 1551222501/01/10 61 01/01/10حسناء زكيم 08345Vمزدوج بني هلل

عمالة: مراكشاحمد بلهاشمي المركزيةإقليم: شيشاوةأسايس 14062281105/09/08 60 05/09/08إلتحاق بالزوجأفقير حنان 02762Bمزدوج المنابهة

إقليم: سطاتمركزية الناصريةإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 1405473405/09/07 59 19/10/09عبد الرحيم مزلدي 14401Cمزدوج مسكورة

إقليم: الحوزايت بوردإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 1551030101/01/10 53 24/10/11رشيد مزوز 03639Eمزدوج دار جمعة

إقليم: خنيفرةبوتغديوتإقليم: شيشاوةأيت عل 15512271101/01/10 53 01/01/10إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف زلماض 11672Lمزدوج سيدي يحيى أو ساعد

إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: شيشاوةلحسينات 15805101202/09/10 53 02/09/10القبلي وفاء 08329Cمزدوج العامرية

إقليم: سيدي بنوربني عامرإقليم: شيشاوةكوزمت 15808161302/09/10 53 02/09/10سناء حميد 08325Yمزدوج العامرية

إقليم: الحوزايت بوردإقليم: شيشاوةالرباط 1581021802/09/10 53 02/09/10لعزيري  اسماء 03639Eمزدوج دار جمعة

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: شيشاوةتارسلت 15812061202/09/10 53 02/09/10موبريح فتيحة 08333Gمزدوج العامرية
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إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: شيشاوةتونغاست 1581370502/09/10 53 02/09/10اومساط عبدالهادي 07116Jمزدوج سيدي بوخالف

إقليم: شيشاوةإغرمانإقليم: شيشاوةلمينات 1236280106/09/01 52 04/09/12محمد الحوض 03202Eمزدوج اداسيل

إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: شيشاوةتنسماخت 1550563301/01/10 52 01/01/10إلتحاق بالزوجةحجي عبد الرحيم 11491Pمزدوج مقام الطلبة

إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 14073141005/09/08 51 05/09/10إلتحاق بالزوجسمية ملي 03754Eمزدوج اغواطيم

إقليم: القنيطرةأولد زيارإقليم: شيشاوةأكني أحندير 15499271401/01/10 51 01/01/10إلتحاق بالزوجةنجيب بكوش 11080Tمزدوج بني مالك

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: شيشاوةأمكضران 1550142101/01/10 51 01/01/10الشاد فاطمة الزهراء 15728Vمزدوج اخللفة

إقليم: اليوسفيةإيغود المركزيةإقليم: شيشاوةلعضيلت 1580536602/09/10 49 20/10/11جمال الكوعي 13770Sمزدوج إيغود

إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: شيشاوةالنبوغ 14072251005/09/08 48 11/10/11إلتحاق بالزوجالحمامدة فاطمة 09137Fمزدوج أولد املول

إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةتاورة 1549833901/01/10 47 22/09/10لطيفة عنوي 02847Uمزدوج أيت هادي

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: شيشاوةسبت امزوضة 1580676202/09/10 46 04/09/12الرازي معاد 08800Pمزدوج الشعراء

إقليم: سيدي بنورالقصيبةإقليم: شيشاوةتخربين 1580834402/09/10 46 04/09/12حركات  وفاء 08381Jمزدوج خميس قصيبة

إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: شيشاوةالرباط 1582743205/09/11 45 05/09/11ايت كروم زهيرة 03671Pمزدوج وزكيطة

إقليم: سيدي بنورالمودنينإقليم: شيشاوةأمدلن 1582969205/09/11 45 05/09/11بدوي زينب 08350Aمزدوج بني تسيريس

إقليم: سيدي بنورالقايد موسىإقليم: شيشاوةإغرمان 1583407505/09/11 45 05/09/11عزيزة الشهايبي 08354Eمزدوج بني تسيريس

إقليم: سيدي بنورالملإقليم: شيشاوةأفتاس 15837271205/09/11 45 05/09/11خديجة الكوش 08404Jمزدوج كرديد

إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: شيشاوةإغرمان 1584241905/09/11 45 05/09/11خديجة خطاب 14448Dمزدوج دار الشافعي

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: شيشاوةتونغاست 1584243205/09/11 45 05/09/11المصطفى خية 08800Pمزدوج الشعراء

103



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزيةإقليم: شيشاوةتكموت 15843491105/09/11 45 05/09/11خديجة لقلش 08857Bمزدوج الواد لخضر

إقليم: سيدي بنورالملإقليم: شيشاوةانزيك 1680918902/09/11 45 06/09/11مصطفى البحراوي 08404Jمزدوج كرديد

إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: شيشاوةتزكي 1681166401/01/12 45 01/01/12نزهة الماموني 17791Mمزدوج ادا وكيلل

إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: شيشاوةأدوز 1681410201/01/12 45 فاطمة الزهراء 

محسن

01/01/12 08933Jمزدوج الجوالة

إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1581605202/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجةتوهما يوسف 08298Uمزدوج المشرك

إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةأسيف المال 1113936316/09/97 43 02/09/10حسناء عليل 02897Yمزدوج أهديل

إقليم: اليوسفيةخنوفة المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1580011102/09/10 43 02/09/10بلعيوشيه كريمه 13700Rمزدوج جدور

إقليم: اليوسفيةخنوفة المركزيةإقليم: شيشاوةتسغيت 1580500102/09/10 43 فاطمة الزهراء 

الهروم

02/09/10 13700Rمزدوج جدور

إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: شيشاوةلحسينات 15805141402/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجالكنداوي زينب 07813Sمزدوج عين تيزغة

إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 1580584902/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجخديجة اليماني 07813Sمزدوج عين تيزغة

إقليم: سيدي بنوراولد جرارإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1580702402/09/10 43 02/09/10محفوظ السني 08439Xمزدوج تامدة

إقليم: سيدي بنورالملإقليم: شيشاوةاماسين 15809241102/09/10 43 02/09/10جموح عبد الكريم 08404Jمزدوج كرديد

إقليم: سيدي بنورالعبابسةإقليم: شيشاوةإمللن 1581417402/09/10 43 02/09/10رحيم أنس 08351Bمزدوج بني تسيريس

إقليم: أزيللمركزية باحيإقليم: شيشاوةالسعيدات 1580928402/09/10 39 19/10/11عادل جط 07018Cمزدوج بزو

إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةبونباين 1584322505/09/11 39 03/09/13لخليفي عبد الصادق 02847Uمزدوج أيت هادي

إقليم: اليوسفيةخنوفة المركزيةإقليم: شيشاوةبوعنكة 1681085201/01/12 39 03/09/13الجرايدي مباركة 13700Rمزدوج جدور

إقليم: الحوزاغرمانإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 1681419102/09/11 39 03/09/13ايت افقير احمد 03679Yمزدوج ستي فاطمة
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إقليم: ورزازاتم.م. اكاداينإقليم: شيشاوةالوجدان 16815151101/01/12 39 03/09/13اصطفي للة لعزبزة 13047Fمزدوج اغرم نوكدال

إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةأكدال 1405295305/09/07 38 فاطمة الزهراء 

الكلوس

04/09/12 03112Gمزدوج كماسة

إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 1682273304/09/12 38 04/09/12امين بويعتراس 03131Cمزدوج مجاط

إقليم: اليوسفيةالطحارة المركزيةإقليم: شيشاوةترخات 1682569804/09/12 38 04/09/12سهام العلمي 13716Hمزدوج جنان بويه

إقليم: الحوزويركانإقليم: شيشاوةإغرمان 1682954204/09/12 38 04/09/12بهيجة المتصدق 03577Mمزدوج ويركان

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: شيشاوةتسغيت

الشرقية

إقليم: قلعة  السراغنة 16830741104/09/12 38 04/09/12الموقري حنان 08923Yمزدوج زمران الشرقية

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: شيشاوةإمللن

الشرقية

إقليم: قلعة  السراغنة 1683126704/09/12 38 04/09/12وفاء الراقي 08923Yمزدوج زمران الشرقية

إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: شيشاوةإغرمان 1683293404/09/12 38 04/09/12خديجة كورز 03671Pمزدوج وزكيطة

إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: شيشاوةكوزمت 1683599104/09/12 38 04/09/12بسمة خربوش 08933Jمزدوج الجوالة

إقليم: الجديدةالسعادةإقليم: شيشاوةتزكي 16808211001/01/12 36 01/01/12إلتحاق بالزوجفتيحة ايت عبو 08112Sمزدوج لمهارزة الساحل

إقليم: تنغيراكوتيإقليم: شيشاوةايت لحسن 16810371001/01/12 36 01/01/12إلتحاق بالزوجبوز كريمة 12865Hمزدوج اغيل نومكون

إقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةإقليم: شيشاوةونشكرير 1583609705/09/11 35 05/09/11يونس العبدي 13724Sمزدوج لخوالقة

إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةونشكرير 1584401605/09/11 35 05/09/11لبنى محتيدي 03187Nمزدوج اسيف المال

إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: شيشاوةأيت عل 1680909101/01/12 35 01/01/12نزهة أزوكاغ 13085Xمزدوج سروا

م.م ابو العباس السبتي إقليم: شيشاوةأيت واعراب

مركزية المولود

إقليم: تيزنيت 1681219301/01/12 35 01/01/12إلتحاق بالزوجكلتومة الصبار 16907Bمزدوج تفراوت المولود

إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: شيشاوةتماروت 1681366801/01/12 35 01/01/12مينة لغزيل 15606Mمزدوج سيدي المخفي

إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةتماروت 1681485801/01/12 35 01/01/12نادية رقيي 03220Zمزدوج الزاوية النحلية
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إقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزيةإقليم: شيشاوةتجكالت 1002891503/09/13 31 03/09/13مروان انواري 09201Aمزدوج سيدي عبد  ا

إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزيةإقليم: شيشاوةإرغي 1716651303/09/13 31 03/09/13عبدالرزاق عاتق 08861Fمزدوج الواد لخضر

إقليم: بولماناولد عايدإقليم: شيشاوةتنسماخت 1716662903/09/13 31 03/09/13صالح عبوبي 08035Hمزدوج افريطيسة

إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: شيشاوةتكماط 1716825103/09/13 31 03/09/13احمد ايت علو 10380Gمزدوج تاركانت

إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 1716884303/09/13 31 03/09/13عبد الحميد علوشا 03154Cمزدوج الزاوية النحلية

إقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزيةإقليم: شيشاوةاماسين 1717063203/09/13 31 03/09/13عائشة بكاري 13744Nمزدوج راس العين

إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: شيشاوةتنسماخت 17174321203/09/13 31 03/09/13العربي الشاهدي 06393Yمزدوج زومي

إقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط 17175491203/09/13 31 03/09/13هشام الدغش 13759Eمزدوج سيدي شيكر

إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: شيشاوةونشكرير 1717861403/09/13 31 03/09/13عبد الكريم القراشي 08969Yمزدوج أولد الشرقي

إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شيشاوةايت عمر 1717867803/09/13 31 القريشي الصديقي 

محمد

03/09/13 06311Jمزدوج تلمبوط

إقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزيةإقليم: شيشاوةأفتاس 1718130403/09/13 31 03/09/13سكينة فارس 13744Nمزدوج راس العين

إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: شيشاوةبوامسا 1718168503/09/13 31 03/09/13غندور نادية 08969Yمزدوج أولد الشرقي

إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 1718328303/09/13 31 03/09/13الياس اعبكريما 18866Fمزدوج اسطيحة

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: شيشاوةتنسماخت 17186131103/09/13 31 03/09/13محمد العرابي 08800Pمزدوج الشعراء

إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: شيشاوةتونغاست 1718946403/09/13 31 03/09/13اشعيب حسان 07093Jمزدوج واولى

إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: شيشاوةأنزمر 1719059403/09/13 31 03/09/13ركاس  ميلود 10111Pمزدوج اقرمود

إقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزيةإقليم: شيشاوةالرباط 1719123503/09/13 31 03/09/13هشام صفر 13741Kمزدوج راس العين

106



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةإغرمان 1583049105/09/11 29 03/09/13عبد الغني بلكوري 03181Gمزدوج اسيف المال

إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةايت خطاب 1681234101/01/12 29 03/09/13نادية فرتال 02941

W
مزدوج سيدي امحمد دليل

إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: شيشاوةتكموت 1681575404/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجبشرى عاشير 11150Uمزدوج لل ميمونة

إقليم: القنيطرةلل غنوإقليم: شيشاوةايت عمر 15496211402/09/09 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسهام بيشكو 11165Kمزدوج سيدي بوبكر الحاج

إقليم: الجديدةبوخنينإقليم: شيشاوة أكني المركزية 1681689504/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة عيبودي 08517Gمزدوج زاوية لقواسم

إقليم: الجديدةلحمامنةإقليم: شيشاوةبوابوض 16819401504/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجعيار سوميه 08275Uمزدوج سيدي امحمد اخديم

إقليم: الجديدةالمعاشاتإقليم: شيشاوةتولوكولت 1682558504/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالذهبي زينب 08238Dمزدوج أولد احسين

إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةأداسيل 1682740704/09/12 28 04/09/12سكينة الغرباوي 03220Zمزدوج الزاوية النحلية

إقليم: الجديدةأولد عبد ا بن مسعودإقليم: شيشاوةالرباط 1682896204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجرجاء المهدي 08576

W
مزدوج سبت سايس

إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةايت لحسن 1683050204/09/12 28 04/09/12خديجة القرقوري 03187Nمزدوج اسيف المال

إقليم: الجديدةاثنين هشتوكةإقليم: شيشاوةبوابوض 1683056804/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالخوة خديحة 08154Mمزدوج شتوكة

إقليم: الجديدةاربعاء هشتوكةإقليم: شيشاوةتكموت 1683381104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجسهام حرشي 08127Hمزدوج لغديرة

إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتنامرت 1683387404/09/12 28 04/09/12صلح هراط 03173Yمزدوج امزوضة

إقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزيةإقليم: شيشاوةاماسين 1683579104/09/12 28 04/09/12مريم كنزاري 09201Aمزدوج سيدي عبد  ا

إقليم: القنيطرةاولد بسامإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 16836221204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجاسماء قيقم 19097Gمزدوج شوافع

إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةايت  محند 1683748304/09/12 28 04/09/12ربيعة لفضا لي 03131Cمزدوج مجاط

إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةايت لحسن 1683989804/09/12 28 04/09/12النحلي حنان 02850Xمزدوج أيت هادي
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م.م الدارسة مركزية إقليم: شيشاوةاماسين

الدوكادير

إقليم: تيزنيت 16842751104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجمريم سكمي 16898Sمزدوج أيت وافقا

إقليم: الحوزاماريغانإقليم: شيشاوةتكنكمت 1684285104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة الصالحي 03436Jمزدوج تزارت

إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةإغرمان 1582689105/09/11 25 03/09/13خديجة اكوناض 03181Gمزدوج اسيف المال

إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 1717656403/09/13 25 03/09/13إلتحاق بالزوجةرشيد العامري 14706Jمزدوج عين الدفالي

إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: شيشاوةأسيف المال 1684403604/09/12 23 02/09/14إلتحاق بالزوجوفاء طعواش 03634Zمزدوج دار جمعة

إقليم: فحص - انجرةملوسةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 1718536103/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجةبوعزة  العياشي 15316Xمزدوج ملوسة

إقليم: آسفيدار الحاجيإقليم: شيشاوةبونباين 1718644103/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجةلحسن لواح 13937Yمزدوج لمعاشات

إقليم: الجديدةالسلمنةإقليم: شيشاوةتسكرت 17180381103/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجسعاد الناجي 08195Gمزدوج أولد رحمون

إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: شيشاوةتونغاست 1718782703/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجةمنير المرجاني 14549Nمزدوج مشرع بن عبو

إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةالوجدان 1407141205/09/08 21 03/09/13امال الجراجري 03159Hمزدوج امزوضة

إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 1585275609/12/11 21 03/09/13وفاء فكري 10279Xمزدوج ايمي نتليت

إقليم: الجديدةاربعاء هشتوكةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 1717078603/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجبشرى برهوم 08127Hمزدوج لغديرة

إقليم: اليوسفيةالضلعة المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي 1717499303/09/13 21 03/09/13عادل شيهن 13774

W
مزدوج إيغود

إقليم: اليوسفيةالجولن المركزيةإقليم: شيشاوةأداسيل 1717812103/09/13 21 03/09/13احمد رضى الحوم 13720Mمزدوج جنان بويه

إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةترخات 1717885302/09/13 21 02/09/13عزيزة المالح 02850Xمزدوج أيت هادي

إقليم: وزانم م الزاويةإقليم: شيشاوةأكني أحندير 1717989103/09/13 21 03/09/13فدوى الغماري 06373Bمزدوج قلعة بوقرة

إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 1718039203/09/13 21 03/09/13زين العبدين النخالي 15069Dمزدوج ازغيرة
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إقليم: تاوناتم/م  العنصرإقليم: شيشاوةأيت بخاير 1718335103/09/13 21 03/09/13حاتم ابن كوار 15433Zمزدوج اجبابرة

إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأمدلن 1718430303/09/13 21 عبد الرفيق كحل 

العيون

03/09/13 03159Hمزدوج امزوضة

إقليم: وزانم م الحريشةإقليم: شيشاوةتونغاست 1718472403/09/13 21 03/09/13عادل خادري 15042Zمزدوج أونانة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: شيشاوةأداسيل 1718490103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجخربوش نجية 09004Lمزدوج أولد بوعلي الواد

إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شيشاوةأنزمر 1718561103/09/13 21               

لحمامصي   احمد
03/09/13إلتحاق بالزوجة 06082Kمزدوج بني أحمد  الغربية

إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: شيشاوةتنسماخت 1718669503/09/13 21 03/09/13عبدا معطلوي 15062

W
مزدوج تروال

إقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزيةإقليم: شيشاوةانزيك 1719078803/09/13 21 03/09/13خولة ريان 13722Pمزدوج جنان بويه

إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شيشاوةايت عمر 1719090103/09/13 21 03/09/13الروندي محمد 06311Jمزدوج تلمبوط

إقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيراتإقليم: شيشاوةإغرمان 1719271903/09/13 21 03/09/13أسامة تغودي 09924Lمزدوج سيدي عيسى الركراكي

إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 1719299103/09/13 21 03/09/13يونس اطويل 10128Hمزدوج سيدي عبد الجليل

إقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست 17193071303/09/13 21 03/09/13وهبي يونس 13753Yمزدوج سيدي شيكر

إقليم: الجديدةاولد الضاليإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 17196501102/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةمراد أبو الجمال 08578Yمزدوج سبت سايس

إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: شيشاوةتمزكورت 1719985402/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةالبكاري السعيد 14680Fمزدوج مشرع بلقصيري 

)البلدية(

إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شيشاوةتكماط 1720199602/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةالحسان بوركيبي 06288Jمزدوج اسطيحة

إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 1720303102/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةالشطي أحمد 15551Cمزدوج اورتزاغ

إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرنديإقليم: شيشاوةتنلفت 1721300302/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةالمصطفى المراحي 14848Nمزدوج سيدي الكامل

إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: شيشاوةأمدلن 1719721902/09/14 15 عبد الصمد ايت 

الشيب
02/09/14إلتحاق بالزوجة 08889Lمزدوج زمران
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إقليم: سطاتمركزية اولد حموإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 17204151402/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةالغالي العكري 14394Vمزدوج مسكورة

إقليم: بولمانايت بن الشريفإقليم: شيشاوة أكني المركزية 1721495602/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةنبيل عبدالعزيز 07932

W
مزدوج المرس

إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 1720324102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةشكري ياسين 15827Cمزدوج سيدي امحمد بن لحسن

إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: شيشاوةانزيك 17217591102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد العزيز الصمدي 05823Dمزدوج قصر بجير

إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزية 211446216/09/85 177 16/09/92أقدمية 20 سنةالسعيد بريطل 03246Cمزدوج أيت سيدي داود

إقليم: قلعة  السراغنةابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 725087817/09/92 177 21/10/92أقدمية 20 سنةعبد القادر اخي 08768Eمزدوج العطاوية )البلدية(

اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

إقليم: بني مللمركزية القرية النموذجيةإقليم: قلعة  السراغنة 776656216/09/91 177 16/09/92أقدمية 20 سنةالشرقاوي ثريا 07402Vمزدوج سيدي جابر

اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م المحطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 737951216/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةالصديق ابو الفوز 07728Zمزدوج بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بني مللاولد السيمورإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 718013716/09/92 165 16/09/95أقدمية 20 سنةاحمد سكوم 07399Sمزدوج أولد ايعيش

إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية 745487216/09/93 165 10/10/94أقدمية 20 سنةفريد جديع 04150Kمزدوج أيت حرز ا

إقليم: الحوزابردوعإقليم: قلعة  السراغنةالكبابسة 213736116/09/85 163 16/09/94أقدمية 20 سنةمحمد لحضر 03252Jمزدوج أيت أورير )البلدية(

إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 725245416/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالمصطفى غانمي 07665Fمزدوج أولد سعيد الواد

إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 738826316/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبدالعزيز العكاوي 07470Uمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: الجديدةالقراقشةإقليم: قلعة  السراغنةهراوة 787072716/09/92 150 23/09/94إلتحاق بالزوجمارية الراوي 08221Kمزدوج مولي عبد ا

إقليم: بنسليمانم/م سهب العسل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 635171116/09/95 149 16/09/95أقدمية 20 سنةمجيدة المشروحي 07725

W
مزدوج زيايدة

سيدي ابراهيم الكانون 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةالمام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنة 738921216/09/93 143 16/09/99أقدمية 12 سنةمصطفى لكريمي 18680Dمزدوج العطاوية )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 55705116/09/94 139 16/09/99أقدمية 12 سنةعبدا الهداجي 08768Eمزدوج العطاوية )البلدية(
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اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1115744316/09/97 135 16/09/99أقدمية 12 سنةخليد الهداجي 08777Pمزدوج العطاوية )البلدية(

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية 740562216/09/93 128 16/09/99إلتحاق بالزوجةالعلوي اسماعيل 09156Bمزدوج الجعيدات

إقليم: سطاتمركزية العين البيضاءإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 1158161816/09/99 123 06/09/01أقدمية 12 سنةعبد النبي الودودي 14088Mمزدوج لخزازرة

إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 1052804116/09/97 109 06/09/06طارق امسعدي 08918Tمزدوج زمران الشرقية

إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية 1155091416/09/99 108 04/09/02إلتحاق بالزوجةشهيد ابوالعزم 09156Bمزدوج الجعيدات

إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 1267860504/09/02 105 03/09/03إلتحاق بالزوججميلة لغريب 07668Jمزدوج أولد سعيد الواد

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

عمالة: مراكشاحمد بلهاشمي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 12678701104/09/02 105 03/09/03إلتحاق بالزوجةلكرو زهير 02762Bمزدوج المنابهة

إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 1234138514/09/01 102 03/09/03إلتحاق بالزوجلبنى ايت مشكور 10916Pمزدوج حدادة

عمالة: الرباطالمشور السعيدإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 1269405118/09/02 102 03/09/03إلتحاق بالزوجسناء صلزار 01082Aمزدوج التواركة )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 1238138106/09/01 101 07/09/04أقدمية 12 سنةالعروسي مبارك 09004Lمزدوج أولد بوعلي الواد

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1268655219/09/02 97 23/12/04أقدمية 12 سنةسمير النعيمي 08801Rمزدوج دزوز

ابو بكر الصبيحي 

المركزية

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: قلعة  السراغنة

الحسني
1234087306/09/01 96 24/10/05إلتحاق بالزوجكريمة ايت المودن 24704Bمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 1269809404/09/02 95 07/09/04أقدمية 12 سنةابتسام التوكي 08794Hمزدوج الشعراء

إقليم: الجديدةالعوجاتإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 13079991105/09/03 91 06/09/06عادل مزيشي 08494Gمزدوج أولد سيدي علي بن 

يوسف

إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 1400105907/09/05 84 07/09/05إلتحاق بالزوجهدى الزينبي 09162Hمزدوج الجعيدات

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 1236995706/09/01 79 05/09/08عبد الفتاح فرحي 08988Uمزدوج الرافعية

عمالة: مراكشالسويكية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 1368222307/09/04 78 فاطمة الزهراء بن 

المختار
27/10/08إلتحاق بالزوج 02794Lمزدوج أولد دليم
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إقليم: قلعة  السراغنةابو بكر الصبيحي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 1399180307/09/05 75 12/10/07سهام عليلش 08781Uمزدوج سيدي رحال )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 1172896106/09/00 73 05/09/11عبد الكريم اشطون 08988Uمزدوج الرافعية

إقليم: صفروم/م موحى اوحمو الزيانيإقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية 1234413506/09/01 72 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء اعويناتي 02302Bمزدوج العنوصر

إقليم: سطاتمركزية لنوانةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 1367210207/09/04 70 04/09/12يوسف البيلني 14409Lمزدوج اولد عامر

إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 1264752304/09/02 68 04/09/12ابتسام بوشكرة 09004Lمزدوج أولد بوعلي الواد

الحمادنة الحويطة 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1237389306/09/01 65 17/10/11رشيد حسنة 08794Hمزدوج الشعراء

إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 1235603406/09/01 55 27/09/11إلتحاق بالزوجمريم الشرقاوي 06854Zمزدوج دمنات )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزية 1368102407/09/04 51 05/09/11أكريران رشيد 08929Eمزدوج الجوالة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 1399753607/09/05 47 05/09/11خالد البوعزاوي 08996Cمزدوج توزينت

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: قلعة  السراغنة 1401475106/09/06 43 02/09/10الطاهري عبد الصماد 08825Sمزدوج واركي

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1400293307/09/05 42 04/09/12نورالدين حسني 08929Eمزدوج الجوالة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 1580434802/09/10 42 04/09/12محمد الفتحي 08919Uمزدوج زمران الشرقية

ايت العالي بن احمد 

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 1581340102/09/10 37 03/09/13جواد وشن 08911Kمزدوج زمران الشرقية

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 1549186702/09/09 35 04/09/12إلتحاق بالزوجزينب  الرويسي 07466Pمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 1407579305/09/08 33 03/09/13إلتحاق بالزوجعواطف تونسي 07607Tمزدوج بني شكدال

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 1579814202/09/10 32 04/09/12ايت الطالب سعيد 08800Pمزدوج الشعراء

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 1580062202/09/10 32 04/09/12سعاد بنشريفة 08800Pمزدوج الشعراء
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إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 1683912104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجمعتدل لمياء 07460Hمزدوج سيدي عيسى بن علي

الملسة كرن الكبش 

المركزية

إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: قلعة  السراغنة 1717193603/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجزاعمة بنور 03332

W
مزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 1237404613/09/01 22 03/09/13إلتحاق بالزوجةهطومان عبد المجيد 07460Hمزدوج سيدي عيسى بن علي

إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 1718806503/09/13 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةمحمد مومنين 14513Zمزدوج كيسر

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريمإقليم: قلعة  السراغنة 17213861002/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجملوك ايمان 14147Bمزدوج سيدي عبد الكريم

إقليم: الصويرةمدرسة ايت رشيدإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 239158117/09/84 189 16/09/90أقدمية 20 سنةابراهيم حمينات 09873Fمزدوج تالمست )البلدية(

إقليم: الصويرةمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 239088117/09/84 177 16/09/92أقدمية 20 سنةأحمد الصياغ 09871Dمزدوج تالمست )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: الصويرةم.م. عثمان بن عفان

ملول
706888516/09/92 169 16/09/94أقدمية 20 سنةحسن اقرايش 20153Eمزدوج تمسية

إقليم: القنيطرةالخنساءإقليم: الصويرةمدرسة ابن رشد 240553517/09/84 167 17/09/84أقدمية 20 سنةإدريس عزي 10806Vمزدوج القنيطرة )البلدية(

إقليم: بنسليمانم/م محمد الخامس المركزيةإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح 56744216/09/94 165 16/09/94أقدمية 20 سنةموسى عيدي 25090

W
مزدوج بوزنيقة )البلدية(

إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرةم.م. ابي البركات 734834216/09/93 155 16/09/97أقدمية 12 سنةاحمد اكسوم 10241Fمزدوج اكرض

إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: الصويرةم.م. أكليف 10503901116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةرشيد الكرواني 04211Bمزدوج جحجوح

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب

الجديدة

إقليم: برشيد 1113893816/09/97 135 16/09/98إلتحاق بالزوجابتسام مباشير 25685Tمزدوج الدروة )البلدية(

إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: الصويرةسيدي عمرو 11578691016/09/99 127 16/09/99إلتحاق بالزوجحفيظة حنيبل 13483Eمزدوج ترناتة

عمالة مقاطعة الحي علل بن عبد اإقليم: الصويرةم.م. الزاوية

الحسني
764651216/09/91 122 05/09/04إلتحاق بالزوجنعيمة أبخير 26385Dمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة: الرباطبوهللإقليم: الصويرةم م مسكالة 11197421016/09/98 121 16/09/00إلتحاق بالزوجكوثر لفطيشي 01063Eمزدوج يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

إقليم: آسفيأولد امحاربإقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميل 1122136516/09/98 119 06/09/01إلتحاق بالزوجلطيفة أعرايش 13924Jمزدوج نكا
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إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرة     م.م. أركان 11221421116/09/98 117 16/09/02أقدمية 12 سنةالمصطفى بودركة 13907Rمزدوج لعمامرة

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الصويرةم م فج الريح 1180547306/09/00 117 06/09/01إلتحاق بالزوجأمال نايفي 08773Kمزدوج سيدي بوعثمان 

)البلدية(

إقليم: الحوزالخروعإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 1269176404/09/02 117 04/09/02أقدمية 12 سنةابتسام رجاج 03744Uمزدوج اغواطيم

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الصويرةم م ابن زهر 1155845616/09/99 111 05/09/03إلتحاق بالزوجةعادل بداز 03264Xمزدوج أيت فاسكا

إقليم: اليوسفيةراس العين المركزيةإقليم: الصويرةم.م المزيلت 1404074301/01/02 111 20/09/04أقدمية 12 سنةتاديست رشيد 13734Cمزدوج راس العين

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: الصويرةم م  اغيسي

الحسني
1269445604/09/02 109 04/09/02إلتحاق بالزوجحكيمة سناح 18567Fمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 1306689205/09/03 101 05/09/03إلتحاق بالزوجهدى البروني 07657Xمزدوج أولد يوسف

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: الصويرةم.م. إمكراد

باها
1238444306/09/01 94 21/09/04إلتحاق بالزوجةعبد ا مبروش 05156Dمزدوج سيدي بيبي

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون

تمارة
14040591201/01/02 94 09/10/06إلتحاق بالزوجنجية الربيعي 01367Kمزدوج سيدي يحيى زعير

إقليم: تارودانتم.م الدخيلةإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 13675101007/09/04 92 07/09/04إلتحاق بالزوجنوال الحسني 17559Kمزدوج الدير

إقليم: الخميساتالنهظةإقليم: الصويرةبوزمور 1368730607/09/04 92 07/09/04إلتحاق بالزوجابتسام الطاهري 11226Bمزدوج الرماني )البلدية(

إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الصويرةم م  بني سليم 1235884710/09/01 91 24/09/07إلتحاق بالزوجفتيحة العسالي 03734Hمزدوج اغواطيم

إقليم: آسفيالثلثاء سيدي عيسىإقليم: الصويرةم م  سكياط 1264152604/09/02 84 24/11/08إلتحاق بالزوجةنزيه بكديد 13680Uمزدوج سيدي عيسى

إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم م أكدال 13069921005/09/03 81 02/09/10رضوان الموسكو 10050Yمزدوج لحسينات

إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م فج الريح 1308590105/09/03 79 07/09/08ثورية ازعيتر 10116Vمزدوج زاوية بن احميدة

إقليم: اليوسفيةالضلعة المركزيةإقليم: الصويرةم.م إكزولن 1400458607/09/05 77 02/09/09سلوى كسكوس 13774

W
مزدوج إيغود

إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم.م.المختار السوسي 1052177216/09/97 73 03/09/13عبدالعزيز بوالقب 09970Lمزدوج مجي
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إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: الصويرةم.م ايت ازم

باها
1399975707/09/05 73 15/12/08إلتحاق بالزوجالسعدية المترق 05137Hمزدوج واد الصفا

عمالة: مراكشاولد العياشي المركزيةإقليم: الصويرةم.م المزيلت 1404352901/01/02 67 05/09/09إلتحاق بالزوجةحميد دورو 02767Gمزدوج المنابهة

إقليم: سطاتمركزية اولد صالحإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1549836601/01/10 61 01/01/10عنقود المصطفى 14117Uمزدوج اولد امحمد

إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 1550097101/01/10 61 01/01/10شرفي عبدالرحمان 15054Mمزدوج لمجاعرة

إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزيةإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا 1550011201/01/10 53 مولي احفيظ 

بوحميدي

23/09/11 08915Pمزدوج زمران الشرقية

إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: الصويرةم م فج الريح 1550998601/01/10 53 02/11/11حمو وجيط 15030Lمزدوج سيدي رضوان

إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: الصويرةم م تكاديرت 1579837602/09/10 53 02/09/10عبد العظيم ألحيان 07059Xمزدوج أيت تكل

إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: الصويرةم.م. الجولن 15804301202/09/10 53 02/09/10هدى الفلقي 08329Cمزدوج العامرية

إقليم: سيدي بنورتامدةإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 1580486902/09/10 53 محسين        

الحصادي

02/09/10 08434Sمزدوج تامدة

إقليم: سيدي بنورلفللحةإقليم: الصويرةم م  لكراردة 15806971002/09/10 53 02/09/10غيتة السا لك 08419Aمزدوج كدية بني دغوغ

إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: الصويرةم.م. إندجا 1580734702/09/10 53 02/09/10مصطفى فراح 08969Yمزدوج أولد الشرقي

إقليم: الحوزالمعملإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح 1548732902/09/09 51 02/09/09إلتحاق بالزوجاسماء الحدراوي 03264Xمزدوج أيت فاسكا

إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 1551224601/01/10 51 01/01/10اسماعيل الزردة 15822Xمزدوج رأس الواد

إقليم: سطاتلعزيبإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 15800771502/09/10 49 14/11/11مصطفى بنلكليل 24138Lمزدوج اولد فارس

إقليم: الصويرةم م محمد عابد الجابريإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 1581202102/09/10 49 14/11/11عثمان معنكر 10074Zمزدوج سيدي اسحاق

إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 14062601105/09/08 47 23/09/11إلتحاق بالزوجهدى أيت بالحاج 07774Zمزدوج مليلة

إقليم: سيدي بنورحائط سليمانإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 1406785905/09/08 45 05/09/11الحياني سفيان 08382Kمزدوج خميس قصيبة
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إقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 1582778305/09/11 45 05/09/11منير ايت قدور 13724Sمزدوج لخوالقة

إقليم: سيدي بنوربني عامرإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 1582859405/09/11 45 05/09/11عاميري يوسف 08325Yمزدوج العامرية

إقليم: سيدي بنورسبت المعاريفإقليم: الصويرةبوزمور 15832721205/09/11 45 05/09/11أيوب بياض 08401Fمزدوج كرديد

إقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزيةإقليم: الصويرةم م ايت عدي 1583306405/09/11 45 05/09/11حمزة شوقي 08904Cمزدوج زمران الشرقية

إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الصويرةم.م الظهر 1583382505/09/11 45 05/09/11ديرازي اسماعيل 03679Yمزدوج ستي فاطمة

إقليم: سيدي بنورسيدي علي امحمدإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1583850205/09/11 45 05/09/11بوشعيب الزيتوني 08650Bمزدوج أولد سبيطة

إقليم: اليوسفيةالنواصرة المركزيةإقليم: الصويرةم م اطايبين 1584068505/09/11 45 05/09/11اسماء هوراوي 13712Dمزدوج جنان بويه

إقليم: سيدي بنوراولد جرارإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 15842221005/09/11 45 05/09/11اسامة خالص 08439Xمزدوج تامدة

إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 1584271405/09/11 45 05/09/11السعيد لعبيدي 08857Bمزدوج الواد لخضر

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 15843001105/09/11 45 05/09/11لكرائد يوسف 08333Gمزدوج العامرية

إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 1584518905/09/11 45 05/09/11زكرياء المراني 03124Vمزدوج مجاط

إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 1585000305/09/11 45 05/09/11بد يع زنو ال 10090Sمزدوج سيدي علي الكراتي

إقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزيةإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1681461201/01/12 45 01/01/12احسو عبد العزيز 13741Kمزدوج راس العين

إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 16815661001/01/12 45 01/01/12رشيد رفيقي 12931Eمزدوج امسمرير

إقليم: آسفيالحرارتةإقليم: الصويرةم م اهل الجمعة 1548739202/09/09 44 فاطمة  الزهراء  

الخاوتي
05/09/11إلتحاق بالزوج 13959Xمزدوج الغيات

إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالقإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 15799631302/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوججميلة باحسين 14299Sمزدوج سيدي عبد الخالق

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: الصويرةم م تليوة

المركزية

إقليم: قلعة  السراغنة 1580519302/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجزينب القاسمي 08777Pمزدوج العطاوية )البلدية(
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إقليم: الحوزالمعملإقليم: الصويرةم م أكدال 1580660502/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجرجاء الوزاني 03264Xمزدوج أيت فاسكا

إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزيةإقليم: الصويرة     م.م. أركان 11220261116/09/98 43 28/10/11الحسين النظام 08857Bمزدوج الواد لخضر

إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: الصويرةم م فج الريح 1265515204/09/02 43 04/09/10إلتحاق بالزوجةالعبدي عادل 11037

W
مزدوج عرباوة

إقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزيةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 1548738702/09/09 43 07/09/11إلتحاق بالزوجسعاد الكلخة 13792Rمزدوج اسبيعات

إقليم: آسفيالصبابحةإقليم: الصويرةم م اهل الجمعة 15487471102/09/09 43 05/09/11إلتحاق بالزوجغزلن   لمادي 13610Tمزدوج لمراسلة

إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 1550108401/01/10 43 05/09/11دحماني محمد 04758

W
مزدوج سيدي علي بلقاسم

إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 15509061001/01/10 43 14/10/11إلتحاق بالزوجةمومن رشيد 04636Nمزدوج كطيطر

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الصويرةم م  لكراردة 1579693702/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجمريم اعضضا 03240

W
مزدوج اغمات

إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 15797511502/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجكوثر افردي 07800Cمزدوج زيايدة

إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 1580323102/09/10 43 02/09/10الحسين الدريوش 10021Sمزدوج مسكالة

إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 15806551402/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجمينة العثماني 11097Lمزدوج سوق ثلثاء الغرب

إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: الصويرةم.م الظهر 1580720502/09/10 43 02/09/10عصام الزاكي 15037Uمزدوج سيدي رضوان

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: الصويرةم م اصهاهل 1550959701/01/10 41 مراد النور 

الدريسسي

05/09/11 08333Gمزدوج العامرية

إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 1550673101/01/10 40 04/09/12مجيد جبة 15509Gمزدوج امكانسة

إقليم: آسفيأهل الوادإقليم: الصويرةم م  سكياط 1580927502/09/10 40 02/11/11إلتحاق بالزوجغزلن جرمون 13943Eمزدوج لمعاشات

إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 1579844202/09/10 39 14/11/11جمال عليب 10079Eمزدوج سيدي اسحاق

عمالة: طنجة - أصيلاجزنايةإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 1580641202/09/10 39 يوسف الخنوسي 

البويدريني
02/09/11إلتحاق بالزوجة 15217Pمزدوج كزناية )البلدية(
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إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا 1681534901/01/12 39 03/09/13عبد العزيز التوكاني 17791Mمزدوج ادا وكيلل

إقليم: آسفيدار الحاجيإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 1580831302/09/10 38 04/09/12إلتحاق بالزوجأمال الحنجري 13937Yمزدوج لمعاشات

إقليم: سيدي بنورسبت المعاريفإقليم: الصويرةم.م إبلتن 1682731504/09/12 38 04/09/12دنيا الكادي 08401Fمزدوج كرديد

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: الصويرةم م اطايبين 1683531604/09/12 38 04/09/12فاتحة كعبور 08333Gمزدوج العامرية

إقليم: سيدي بنوراولد جرارإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 16837101104/09/12 38 04/09/12زهيرة    لقليعي 08439Xمزدوج تامدة

إقليم: سيدي بنورالملإقليم: الصويرةم م امسكركيد 16843511204/09/12 38 04/09/12ليلى صبحي 08404Jمزدوج كرديد

إقليم: الصويرةم.م ايت ازمإقليم: الصويرةبوزمور 1684412204/09/12 38 04/09/12محمد الطاغوصي 10323Vمزدوج تمزكدة- أوفتاس

إقليم: سيدي بنورتامدةإقليم: الصويرةم.م. أكليف 16844161204/09/12 38 04/09/12أسماء طرمونية 08434Sمزدوج تامدة

إقليم: آسفيأهل الوادإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1681073105/09/11 37 05/09/11إلتحاق بالزوجالدرني عائشة 13943Eمزدوج لمعاشات

إقليم: سطاتمركزية الزوايرإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 15833531005/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجضامن فاطمة 14151Fمزدوج سيدي عبد الكريم

إقليم: آسفياولد زكريإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 1584235302/09/11 36 02/09/11إلتحاق بالزوجليلى خطابي 13676Pمزدوج الكرعاني

إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: الصويرةسيدي عمرو 16814491001/01/12 36 01/01/12إلتحاق بالزوجةسمير اوبار 17797Uمزدوج تينزرت

إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 15491441002/09/09 35 02/09/14إلتحاق بالزوجسناء سليمي 03375Tمزدوج اغمات

 مجموعة  مدارس سد إقليم: الصويرةم.م. أكليف

مولي يوسف

إقليم: الحوز 1582687605/09/11 35 05/09/11اكوجيل رجاء 03389Hمزدوج أيت عادل

إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 1680830901/01/12 35 01/01/12جمال  ايت المهدي 13066Bمزدوج تيدلي

إقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزيةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 1681013101/01/12 35 01/01/12عبدالغني بولهند 13707Yمزدوج جنان بويه

إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 1681150601/01/12 35 01/01/12عمر الخلفي 13295Aمزدوج تامزموت
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إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 1681438301/01/12 35 02/01/12محماد أعبي 13296Bمزدوج تامزموت

إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: الصويرةم.م. إندجا 1683117704/09/12 35 03/09/13سناء الرافعي 08969Yمزدوج أولد الشرقي

إقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزيةإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 1717032703/09/13 31 03/09/13غيثة بدرون 13707Yمزدوج جنان بويه

إقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزيةإقليم: الصويرةبوزمور 1717734203/09/13 31 03/09/13سناء الفائز 13744Nمزدوج راس العين

إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 1718452703/09/13 31 03/09/13قاسمي نجاة 16342Mمزدوج صاكة

إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 1718476203/09/13 31 03/09/13خلف ا حفيظ 10111Pمزدوج اقرمود

إقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزيةإقليم: الصويرةم م اصهاهل 1681223401/01/12 30 03/09/13إلتحاق بالزوجةابراهيم الزاهر 13792Rمزدوج اسبيعات

إقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 1582706305/09/11 29 03/09/13خديجة أحلم 13741Kمزدوج راس العين

إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 1583270105/09/11 29 05/09/13مريم براندو 10021Sمزدوج مسكالة

إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 1584770105/09/11 29 03/09/13محمد صابر 10095Xمزدوج اقرمود

إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 1584952305/09/11 29 05/09/13إلتحاق بالزوجاسماء تريحي 08623Xمزدوج الغربية

إقليم: سيدي سليمانالدواغر بهت جيللتإقليم: الصويرةم م اطايبين 1682150204/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجايمان بنكبدي 10983Mمزدوج الصفافعة

إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 1580533102/09/10 28 04/09/12عبد العزيز الخياط 10021Sمزدوج مسكالة

إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةبوزمور 1681672124/07/12 28 04/09/12فضيل احظروف 09958Yمزدوج تفتاشت

إقليم: الجديدةالكدارةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 1681695104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجايت بل بشرة 08610Hمزدوج سيدي اسماعيل

إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: الصويرةم.م. سيدي محمد مرزوق 1682393404/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجامينة شهبي 03121Sمزدوج مجاط

إقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيراتإقليم: الصويرةم.م. سيدي محمد مرزوق 1682615204/09/12 28 04/09/12اسماء العمراني 09924Lمزدوج سيدي عيسى الركراكي
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إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم م اصهاهل 1683089504/09/12 28 فاطمة الزهراء 

النميلي

04/09/12 09963Dمزدوج مجي

إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةسيدي عمرو 1683473204/09/12 28 04/09/12اسفاون فاظمة 10279Xمزدوج ايمي نتليت

إقليم: آسفيابن حنبلإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 1683603204/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجنعيمة خرتيتي 13607Pمزدوج لمراسلة

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

إقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد اإقليم: الصويرة 1683676804/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجلشهب سمية 14235Xمزدوج رأس العين الشاوية

إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةبوزمور 1683818124/07/12 28 04/09/12سناء مكروم 09958Yمزدوج تفتاشت

إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 1684153104/09/12 28 04/09/12اسماء امزيل 10320Sمزدوج ايذا وعزا

إقليم: آسفيالسراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم.م. سيدي محمد مرزوق 16824821004/09/12 23 02/09/14إلتحاق بالزوجاسماء الدغموشي 13974Nمزدوج الغيات

إقليم: الجديدةالصمامدةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 16832071104/09/12 23 02/09/14إلتحاق بالزوجالزياني نعيمة 08520Kمزدوج زاوية لقواسم

إقليم: سيدي سليمانالطرشانإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 17173391603/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجكريمة بولعلم 11019Bمزدوج مساعدة

إقليم: آسفيالسراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم م تكاديرت 1717874103/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجبشرى المشكور 13974Nمزدوج الغيات

إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: الصويرةم.م. تمنت 17179471903/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجالورديغى خديجة 14142

W
مزدوج بوكركوح

إقليم: آسفياولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 1718857103/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجنجمي   حكيمة 13968Gمزدوج الغيات

إقليم: الجديدةالحويرةإقليم: الصويرةم.م  اساغن 1719335803/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجزهير خديجة 08117Xمزدوج لمهارزة الساحل

إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم م ايت عدي 1581885502/09/10 21 03/09/13مريم بوسكري 10111Pمزدوج اقرمود

إقليم: آسفيالسراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم م  اغيسي 1682517104/09/12 21 04/09/14إلتحاق بالزوجمريم دردر 13974Nمزدوج الغيات

إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 1716759303/09/13 21 03/09/13 سمية أحجكون 09884Tمزدوج تمنار )البلدية(

إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم م تكاديرت 1716872103/09/13 21 03/09/13العلوي حسنى 09914Aمزدوج سيدي بولعلم
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إقليم: الجديدةصبير الفاطميإقليم: الصويرةم م امسكركيد 1716960303/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجهناء عربوشي 08157Rمزدوج شتوكة

إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةبوزمور 1717007903/09/13 21 03/09/13سعاد أزمزان 10330Cمزدوج تمزكدة- أوفتاس

إقليم: الجديدةبوسدرةإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 1717071603/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجسناء بركات 08543Kمزدوج أولد رحمون

إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 1717184103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجماجدة بنكينة 14967Tمزدوج اشبانات

إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 1717219903/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم برني 14702Eمزدوج عين الدفالي

إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م امسكركيد 1717262203/09/13 21 03/09/13ابتسام بوبوج 09958Yمزدوج تفتاشت

إقليم: تاوناتم/م اولد بلكعابإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 17179851203/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجلطيفة الكدي 15425Rمزدوج اجبابرة

إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 1718068203/09/13 21 03/09/13عبدالرحيم الصافي 10111Pمزدوج اقرمود

إقليم: سيدي قاسمأنس بن مالكإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 17182251003/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجالهام حجام 14750Gمزدوج سيدي احمد بنعيسى

إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةايت جرمون 1718227703/09/13 21 03/09/13زينب حجري 10144Aمزدوج سيدي لعروسي

إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرة م م تكوشت 1718497403/09/13 21 03/09/13عائشة اخشيشة 09958Yمزدوج تفتاشت

إقليم: آسفيالدعيجاتإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 17185851103/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجأمال لخنيجر 13915Zمزدوج لعمامرة

إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةبوزمور 1718790103/09/13 21 03/09/13مرية مودن 10021Sمزدوج مسكالة

إقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيراتإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 1718845303/09/13 21 03/09/13انعينيعة سعيد 09924Lمزدوج سيدي عيسى الركراكي

إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 1718889603/09/13 21 03/09/13عكير فؤاد 10106Jمزدوج اقرمود

إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 1718891303/09/13 21 03/09/13عماري كمال 10025

W
مزدوج مسكالة

إقليم: الجديدةآيت حامإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 1718936903/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجنورا اباخويا 08171Fمزدوج شتوكة
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إقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزيةإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 1719029303/09/13 21 03/09/13رشيدي ياسين 09207Gمزدوج سكورة الحدرة

إقليم: الجديدةبوخنينإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 17190791403/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجليلى رياسي 08517Gمزدوج زاوية لقواسم

إقليم: بولمانالكرطيإقليم: الصويرة م م تكولت 17193891403/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجةعدنان ازنبيل 07871Eمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: آسفيسيدي احساينإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 1681996504/09/12 18 01/10/15إلتحاق بالزوجسناء البهلوي 13942Dمزدوج لمعاشات

إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 1720147102/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةياسين بوحدو 08680Jمزدوج سانية بركيك

إقليم: آسفيالدعيجاتإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 1720331602/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةرشيد كندي 13915Zمزدوج لعمامرة

إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 1721745402/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةرضوان سلمة 08662Pمزدوج الغنادرة

إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 1720805202/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةمحمد الرايسي 15505Cمزدوج امكانسة

عمالة: مراكشمدرسة سكينةعمالة: مراكشرياض الحمامة 60249316/09/94 129 تبادلأقدمية 12 سنةلخلفة عبد الكريم 05/11/15 02722Hمزدوج سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

عمالة: مراكش مدرسة المام السهيليعمالة: مراكشتسلطانت 269982816/09/85 125 الدريسي نفاضي  

مولي علي
تبادلأقدمية 12 سنة 16/09/99 02720Fمزدوج سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبعمالة: مراكشرياض الحمامة 1180099206/09/00 119 تبادلأقدمية 12 سنةربيعي لل نعيمة 22/09/15 02733Vمزدوج سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مدرسة علي بن ابي 

طالب

عمالة: مراكشرياض الحمامةعمالة: مراكش 258967316/09/85 118 تبادلأقدمية 12 سنةاعمارة نور الدين 06/09/00 26349Pمزدوج حربيل

عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبعمالة: مراكشمدرسة ادريس الول 63860116/09/95 86 تبادلأقدمية 12 سنةمحسين  زبيدة 13/09/02 02734

W
مزدوج سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

عمالة: مراكشتسلطانتعمالة: مراكش مدرسة المام السهيلي 64269116/09/95 82 تبادلأقدمية 12 سنةأيت صالح خديجة 05/09/03 02562Jمزدوج تسلطانت

إقليم: سيدي بنورالبللةعمالة: مراكشالطويحينة المركزية 1235522114/09/01 79 تبادلشاكر ايمان 03/12/09 08422Dمزدوج كدية بني دغوغ

عمالة: مراكشرياض الحمامةعمالة: مراكشمدرسة سكينة 1153803516/09/99 78 تبادلأقدمية 12 سنةحداد ليلى 16/09/03 26349Pمزدوج حربيل

المركب التربوي تامنصورت عمالة: مراكشالسويهلة

- ابتدائي -

عمالة: مراكش 1154835116/09/99 77 تبادلبوطرخة  فتيحة 05/09/07 26654

W
مزدوج حربيل
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عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتعمالة: مراكشمدرسة الطبري 63949116/09/95 76 تبادلكريمة ايت الزاويت 16/09/10 25426Lمزدوج تسلطانت

عمالة: مراكشمدرسة الطبريعمالة: مراكشمدرسة 20 غشت 1154993116/09/99 53 تبادلللعائشة منجد 22/09/11 02473Mمزدوج جليز )المقاطعة(

عمالة: مراكشمدرسة ادريس الولعمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهب 9777301016/09/82 42 تبادلفاطمة الحجاوي 22/10/09 02677Jمزدوج مراكش المدينة 

)المقاطعة(

المركب التربوي 

تامنصورت - ابتدائي -

عمالة: مراكشالسويهلةعمالة: مراكش 1239032106/09/01 40 تبادلمحمود سعيد أتغزة 03/09/13 02520Nمزدوج السويهلة

إقليم: الرحامنةمدرسة الحاج احمد الديوريإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية 258313116/09/85 219 16/09/85أقدمية 20 سنةالعربي ازداغ 08760

W
مزدوج ابن جرير )البلدية(

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةالخللطة المركزية

الزهراوي

إقليم: الرحامنة 783920116/09/92 167 16/09/92أقدمية 20 سنةرشيدة ابو السيف 08766Cمزدوج ابن جرير )البلدية(

إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 56408116/09/94 157 16/09/96أقدمية 20 سنةالحسن بناجي 08765Bمزدوج ابن جرير )البلدية(

إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 58260416/09/94 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعادل مهران 25921Zمزدوج ابن جرير )البلدية(

إقليم: الرحامنةمدرسة ابن طفيلإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 743694216/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد اللطيف  العرشي 18679Cمزدوج ابن جرير )البلدية(

إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 745272316/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةيوسف لشخم 25003Bمزدوج بوزنيقة )البلدية(

إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 706919516/09/92 147 16/09/96أقدمية 20 سنةحفيظة أوخاية 03330Uمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 59960116/09/94 143 16/09/96أقدمية 20 سنةبوشعيب منصر 08761Xمزدوج ابن جرير )البلدية(

إقليم: النواصرابن تومرتإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 707759716/09/92 143 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الرزاق مفضال 26707Dمزدوج أولد صالح

إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 60944716/09/94 137 تبادلأقدمية 12 سنةسعاد البرد 16/09/97 08764Aمزدوج ابن جرير )البلدية(

إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديق 204408111/10/82 136 تبادلأقدمية 20 سنةعبدالقادر الكدكاد 16/09/95 09281Mمزدوج لبريكيين

إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الرحامنةدار همض المركزية 1114678816/09/97 135 16/09/99أقدمية 12 سنةإبراهيم  سهجود 03382Aمزدوج اغمات

م.م علل ابن عبد ا إقليم: الرحامنةلعريصة المركزية

مركزية تلوكاس

إقليم: تيزنيت 1404106101/01/02 123 01/01/02أقدمية 12 سنة الشكر جامع 16934Fمزدوج اربعاء أيت أحمد
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إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 1266862104/09/02 117 05/09/02أقدمية 12 سنةغوضفي عادل 03643Jمزدوج سيدي  بدهاج

إقليم: اليوسفيةاسبيعات المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 1179267406/09/00 111 04/09/02إلتحاق بالزوجةمصطفى لشكر 13784Gمزدوج اسبيعات

إقليم: النواصردار الضمانةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 12646161204/09/02 107 04/09/02إلتحاق بالزوجةزوهير برهيش 18200Gمزدوج أولد صالح

عمالة: الرباطالمشور السعيدإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 12649901104/09/02 107 04/09/02إلتحاق بالزوجالسعدية بوراهوات 01082Aمزدوج التواركة )البلدية(

إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية 1173844806/09/00 102 05/09/03إلتحاق بالزوجةكمال أعراب 03327Rمزدوج سيدي عبد ا غيات

المدرسة البتدائية حد إقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية

السوالم

إقليم: برشيد 1234005306/09/01 102 13/03/04إلتحاق بالزوجحياة أحموت 20861Zمزدوج حد السوالم )البلدية(

إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 1122568416/09/98 101 15/09/03إلتحاق بالزوجنجلء ساسي 24706Dمزدوج تيفلت )البلدية(

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية 1238100706/09/01 97 07/09/04إلتحاق بالزوجةالمصطفى لمكوني 03333Xمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزمدرسة الشويطرإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 1263750712/09/02 93 06/09/04إلتحاق بالزوجةالحسين أمزال 26640Fمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 1234053506/09/01 89 07/09/05إلتحاق بالزوجةبدرايت بلحنين 03332

W
مزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 1306405905/09/03 88 19/12/05إلتحاق بالزوجعزيزة الشاوي 03333Xمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية

باها
1368736507/09/04 77 27/10/08إلتحاق بالزوجفوزية التكني 25903Eمزدوج واد الصفا

اولد خليفة جحيفة 

المركزية

إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزيةإقليم: الرحامنة 1238246706/09/01 75 06/09/07إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف معناوي 07747Vمزدوج موالين الواد

إقليم: الجديدةالحيرشإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 12652661104/09/02 71 04/09/11حنان الشيكر 08568Mمزدوج بولعوان

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 1236001506/09/01 65 02/09/10إلتحاق بالزوجةطارق العطاوي 03740Pمزدوج اغواطيم

إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 1399117707/09/05 65 05/09/08إلتحاق بالزوجسعاد أيت بوش 10872Sمزدوج سيدي علل التازي

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 1368274507/09/04 61 03/09/08إلتحاق بالزوجةعبد الحق شابل 03341Fمزدوج سيدي عبد ا غيات
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المديرية القليمية رمزها
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 12657551004/09/02 57 23/09/11البيض  عباس 09201Aمزدوج سيدي عبد  ا

إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 1550362401/01/10 57 01/01/10حكيمة الوافق 14550Pمزدوج مشرع بن عبو

إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 1306233305/09/03 51 05/09/11بوحمرة ياسين 14447Cمزدوج دار الشافعي

إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 1404079701/01/02 51 04/09/12إلتحاق بالزوجةانس هميمي 03266Zمزدوج أيت فاسكا

إقليم: سطاتمركزية دار القايد الصغيرإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 1406379605/09/08 49 05/09/10إلتحاق بالزوجفاظمة باعدي 14064Lمزدوج اولد الصغير

إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 16811411401/01/12 48 01/01/12إلتحاق بالزوجعائشة الحسوني 11515Rمزدوج آيت علي او لحسن

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 1235562406/09/01 46 30/09/12رشيد شقرون 08929Eمزدوج الجوالة

إقليم: برشيد مركزية بولقنادلإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 14070181505/09/08 43 23/09/11إلتحاق بالزوجكوثر كابو 14300Tمزدوج سيدي عبد الخالق

إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزية 1404571605/09/07 39                       

لمياء بويشو
04/09/12إلتحاق بالزوج 14496Fمزدوج سيدي العايدي

إقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 1583180605/09/11 35 05/09/13بوحسون أسماء 13744Nمزدوج راس العين

إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 1583619305/09/11 35 03/09/13العمري يوسف 09241Uمزدوج صخور الرحامنة

إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1إقليم: الرحامنةالظهور المركزية 15810001602/09/10 32 02/09/12إلتحاق بالزوجةأيوب خيارا 14292Jمزدوج ابن معاشو

إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 1683979404/09/12 30 04/09/12إلتحاق بالزوجلطيفة الناصري 08308Eمزدوج المشرك

إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 1179567606/09/00 28 04/09/12هشام ركراك 09253Gمزدوج صخور الرحامنة

الزاوية الموجيبية 

المركزية

إقليم: القنيطرةلل غنوإقليم: الرحامنة 15799771202/09/10 28 03/09/13إلتحاق بالزوجنورة باقي صنهاجي 11165Kمزدوج سيدي بوبكر الحاج

إقليم: الجديدةالعطاعطةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 1681429401/01/12 27 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد ا نجار 08601Yمزدوج سيدي اسماعيل

إقليم: الجديدةالقواسمإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 16808001101/01/12 22 02/09/14إلتحاق بالزوجابوكنان مريم 08521Lمزدوج زاوية لقواسم
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إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1718696503/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجمالكي عتيقة 03386Eمزدوج اغمات

الزاوية الموجيبية 

المركزية

إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: الرحامنة 1407507905/09/08 21 03/09/13إلتحاق بالزوجنادية السبع 14568Jمزدوج ثوالت

إقليم: الجديدةاولد الضاليإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 1682793904/09/12 19 02/09/14إلتحاق بالزوجالهام الحمدوني 08578Yمزدوج سبت سايس

إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيأيير 239000416/09/84 221 16/09/85أقدمية 20 سنةمحمد رامي 13902Kمزدوج اصعادل

إقليم: الجديدةالمهدي بن تومرتإقليم: آسفيالثلثاء سيدي عيسى 865180916/09/85 189 29/09/89أقدمية 20 سنةالحايل كبور ة 08058Hمزدوج أزمور )البلدية(

إقليم: آسفيالصعادلةإقليم: آسفياولد زكري 315656116/09/86 181 16/09/92أقدمية 20 سنةعبد الغني لحريزي 13897Eمزدوج اصعادل

إقليم: آسفيدار المدراويإقليم: آسفيأولد امحارب 213826616/09/85 179 16/09/07أقدمية 20 سنةدراعو عبد الرحيم 13904Mمزدوج اصعادل

عمالة مقاطعات سيدي خالد بن الوليدإقليم: آسفيأولد أحميدة

البرنوصي
337926116/09/88 179 16/09/93أقدمية 20 سنةاسميرس محمد 25772Mمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

إقليم: آسفيلخوادرةإقليم: آسفيالثلثاء سيدي عيسى 239081317/09/84 163 16/09/94أقدمية 20 سنةصالح الفني 13901Jمزدوج اصعادل

إقليم: النواصرزليخة نصريإقليم: آسفيابن حنبل 592841116/09/94 132 16/09/98إلتحاق بالزوجمرويك نعيمة 26699Vمزدوج دار بوعزة )البلدية(

إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: آسفيالصبابحة 57592216/09/94 99 05/09/03أقدمية 12 سنةعبد السلم سمهاوي 06219Jمزدوج الدردارة

إقليم: سيدي سليمانالطويرفةإقليم: آسفيلعثامنة 1306732205/09/03 59 22/02/10إلتحاق بالزوجمريم  الفطواكي 10974Cمزدوج بومعيز

إقليم: الجديدةدار بلكندوليةإقليم: آسفيالصبابحة 1549532302/09/09 46 27/10/11إلتحاق بالزوجصفاء ابا تراب 08233Yمزدوج أولد احسين

عمالة: مراكشأبي السباعإقليم: اليوسفيةخميس زيمة المركزية 717958716/09/92 163 16/09/93أقدمية 20 سنةحفيظة قابل 02532Bمزدوج الوداية

عمالة: مراكشم/م ابن بطوطة: المركزيةإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 55980316/09/94 153 16/09/96أقدمية 20 سنةيوسف وشرار 02548Uمزدوج الوداية

إقليم: مديونةابن باجةإقليم: اليوسفيةراس العين المركزية 380131717/09/90 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمجيد امبارك 26687Gمزدوج المجاطية أولد الطالب

إقليم: آسفياولد سليمانإقليم: اليوسفيةالوحدة 334158816/09/88 133 16/09/92إلتحاق بالزوجنزهة لخويرد 13833Kمزدوج البدوزة
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عمالة: مراكشم/م ابن بطوطة: المركزيةإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 1052468416/09/97 127 مولي نور الدين 

النواوي
16/09/99إلتحاق بالزوجة 02548Uمزدوج الوداية

م/م  إدريس  الول  إقليم: اليوسفيةالمهدي بنونة

المركزية

إقليم: العرائش 1487271116/09/81 112 25/12/06الحسن اسياض 05903Rمزدوج بني كرفط

إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 1305809416/09/03 109 16/09/03أقدمية 12 سنةطارق عرابي 14599Tمزدوج كدانة

إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: اليوسفيةاولد البكري المركزية 1173287406/09/00 80 05/09/07إلتحاق بالزوجفوزية بلغنضور 08773Kمزدوج سيدي بوعثمان 

)البلدية(

إقليم: اليوسفيةالميهات المركزيةإقليم: اليوسفيةسيدي بوطيب المركزية 1269635304/09/02 77 06/09/07سعيد التبراني 13711Cمزدوج جنان بويه

إقليم: آسفيدار الزرهونيإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1238868706/09/01 75 06/09/06إلتحاق بالزوجحنان عوبيد 13829Fمزدوج البدوزة

إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: اليوسفيةالضلعة المركزية 1367859407/09/04 69 03/09/08يوسف نقري 08623Xمزدوج الغربية

إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: اليوسفيةإيغود المركزية 1368361407/09/04 61 16/09/10فيتاوي المهدي 08615Nمزدوج الوليدية

إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: اليوسفيةالدوار الجديد المركزية 1306513105/09/03 59 05/09/08إلتحاق بالزوجسندس الدهيبا 08109Nمزدوج الوليدية

إقليم: آسفيدار الزيديةإقليم: اليوسفيةخنوفة المركزية 1400354407/09/05 54 06/09/09إلتحاق بالزوجمريم جبور 13619Cمزدوج سيدي أتيجي

إقليم: سيدي بنورالخوالدةإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1173187306/09/00 53 02/09/10عبد العالي اجريف 08652Dمزدوج أولد سبيطة

إقليم: الجديدةالحوزيةإقليم: اليوسفيةالطياميم المركزية 1306863405/09/03 48 02/09/10إلتحاق بالزوجإلهام الكبداني 08189Aمزدوج أولد رحمون

إقليم: آسفيدار الزرهونيإقليم: اليوسفيةراس العين المركزية 1400025907/09/05 45 02/09/10إلتحاق بالزوجالحرشي اسيا 13829Fمزدوج البدوزة

إقليم: آسفيدار الزرهونيإقليم: اليوسفيةالنواصرة المركزية 1400834107/09/05 45 03/09/10إلتحاق بالزوجنوال الرحيبي 13829Fمزدوج البدوزة

إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: اليوسفيةإيغود المركزية 1580261702/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجشحيمي مريم 11140Hمزدوج مولي بوسلهام

إقليم: آسفياولد زكريإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1581056202/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجفتيحة لكليخي 13676Pمزدوج الكرعاني

إقليم: آسفيسيدي كانونإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 15829051005/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجميلودة أسد 13615Yمزدوج سيدي أتيجي
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إقليم: سيدي سليمانمحمد الزرقطونيإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1583355905/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء دنير 10845Mمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1583706805/09/11 36 رجاء القضيوي 

الدريسي
05/09/11إلتحاق بالزوج 07472

W
مزدوج أولد زمام

إقليم: الحوزالناقوشإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 1584543405/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجأحلم الناجم 03341Fمزدوج سيدي عبد ا غيات

إقليم: القنيطرةأولد المجذوبإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 15838411305/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجالتيسي البوشتاوية 19124Lمزدوج بني مالك

إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرنديإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1584379905/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجلواحي زينب 14848Nمزدوج سيدي الكامل

إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: اليوسفيةالقنطرة 15844881205/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجمريم مفضل 11284Pمزدوج الكنزرة

إقليم: الجديدةسيدي ابهيليلإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1584780405/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجنعيمة صفوح 08510Zمزدوج أولد فرج

إقليم: الجديدةالطالع موسىإقليم: اليوسفيةالخنساء 1583082405/09/11 30 05/09/11إلتحاق بالزوجمنى بندر 08141Yمزدوج سيدي علي بن حمدوش

إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 1682674204/09/12 30 04/09/12إلتحاق بالزوجامينة البربوري 08629Dمزدوج الغربية

إقليم: آسفيالصبابحةإقليم: اليوسفيةإيغود المركزية 1681983104/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجبدوزي وئام 13610Tمزدوج لمراسلة

إقليم: آسفيالصبابحةإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1682562604/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجنوال   ا لضناية 13610Tمزدوج لمراسلة

إقليم: الجديدةالبللتإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1683179604/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة الصوفي 08173Hمزدوج شتوكة

إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: اليوسفيةالضلعة المركزية 1683181104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجايمان التاري 08632Gمزدوج الغربية

إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: اليوسفيةالنور 1582861505/09/11 26 03/09/13إلتحاق بالزوجعمار نجوى 03240

W
مزدوج اغمات

إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: اليوسفيةالحسينات المركزية 17177481103/09/13 25 03/09/13إلتحاق بالزوجالزهرة الكنوني 14335Fمزدوج رياح

إقليم: آسفيالمعاشاتإقليم: اليوسفيةالحسينات المركزية 1718506903/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة خولفي 13940Bمزدوج لمعاشات

إقليم: الجديدةالصمامدةإقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 17191621803/09/13 24 03/09/13إلتحاق بالزوجالصنهاجي خديجة 08520Kمزدوج زاوية لقواسم
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إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزية 1716875103/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجالفكروني امينة 13913Xمزدوج لعمامرة

إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياحإقليم: اليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 17171731303/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجالهام بنفائدة 14332Cمزدوج رياح

إقليم: آسفيأولد أحميدةإقليم: اليوسفيةالدوار الجديد المركزية 1718529903/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجإكرام العليوي 13666Dمزدوج لمصابح

إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1إقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 17190051403/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجخديجة اتسليت 14292Jمزدوج ابن معاشو

إقليم: الجديدةاولد غانمإقليم: اليوسفيةالحرش المركزية 17190501003/09/13 23 03/09/13إلتحاق بالزوجالرامي حسناء 08282Bمزدوج أولد غانم

إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1716993303/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجأمينة أيوب 14568Jمزدوج ثوالت

إقليم: سيدي بنوربني عامرإقليم: اليوسفيةالفضاضلة المركزية 17172861003/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجشيماء بوكنصة 08325Yمزدوج العامرية

إقليم: الجديدةلكراربةإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 17173412003/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجسلوى بولهوال 08294Pمزدوج أولد غانم

إقليم: الجديدةآيت حامإقليم: اليوسفيةالجولن المركزية 1717371703/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجنجاة   بوسبولة 08171Fمزدوج شتوكة

إقليم: سطات  خميس كدانةإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1718143303/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجرجاء فرادي 14589Gمزدوج كدانة

إقليم: الجديدةصبير الفاطميإقليم: اليوسفيةاولد العياشي المركزية 1718916703/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجلبنى واكريم 08157Rمزدوج شتوكة

إقليم: الجديدةاولد داوودإقليم: اليوسفيةاولد العياشي المركزية 1719297403/09/13 22 03/09/13إلتحاق بالزوجكريمة طوهاري 08124Eمزدوج لغديرة

إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: اليوسفيةالدوار الجديد المركزية 1720061402/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجحياة بنهنية 14137Rمزدوج بوكركوح

إقليم: الجديدةالعرابطةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1581194202/09/10 15 محسن فاطمة 

الزهراء
02/09/14إلتحاق بالزوج 08514Dمزدوج أولد فرج

إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1720815902/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجسارة الرامي 14137Rمزدوج بوكركوح

إقليم: سطاتمركزية عين الخميسإقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 1720004702/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجفدوى بلخياط 14154Jمزدوج سيدي عبد الكريم

إقليم: الجديدةالعوجاتإقليم: اليوسفيةاولد معاشو المركزية 17215621702/09/14 14 02/09/15إلتحاق بالزوجزينب وكيل 08494Gمزدوج أولد سيدي علي بن 

يوسف
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08

إقليم: ميدلتبرمإقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيم 213785216/09/85 199 16/09/90أقدمية 20 سنةعزان ابراهيم 11844Yمزدوج أيت ازدك

إقليم: ميدلتالطلسإقليم: الرشيديةالغرفة 303280216/09/87 191 16/09/91أقدمية 20 سنةزدو محمد 11604Mمزدوج ميدلت )البلدية(

إقليم: ميدلت9 أبريلإقليم: الرشيديةتوروك 765464116/09/91 183 16/09/91أقدمية 20 سنةمحمد اسابو 09388Dمزدوج الريش )البلدية(

إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الرشيديةالفتح 695144216/09/80 182 16/09/80أقدمية 20 سنةالعزاوي عبد الماليك 04202Sمزدوج أيت يعزم

إقليم: ميدلتايت خوجمانإقليم: الرشيديةايت يوسف 289231116/09/86 175 05/10/93أقدمية 20 سنةاسومر مولود 09779Dمزدوج غرس تعللين

إقليم: الحاجبالقدسإقليم: الرشيديةارارة 746309516/09/93 171 16/09/93أقدمية 20 سنةالفرندي سعيد 04108Pمزدوج عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: الرشيديةتحسنونت 724111616/09/92 169 16/09/94أقدمية 20 سنةالمنصوري محمد 02169Gمزدوج عين الشقف

إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الرشيديةمحمد القري 240148617/09/84 165 16/09/88أقدمية 20 سنةالزعكري امبارك 04202Sمزدوج أيت يعزم

إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الرشيدية المدرسة الجديدة 744088816/09/93 165 06/10/98إلتحاق بالزوجةعبدالرحمان العباسي 04205Vمزدوج أيت يعزم

إقليم: ميدلتملويةإقليم: الرشيدية المدرسة الجديدة 3490851016/09/89 163 16/09/97أقدمية 20 سنةمينة بواركى 11603Lمزدوج ميدلت )البلدية(

عمالة: سلحي السلمإقليم: الرشيديةالماطي 745393916/09/93 163 16/09/95أقدمية 20 سنةمحمد ايت اوبو 01148Xمزدوج بطانة )المقاطعة(

إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الرشيديةاولد يوسف 725530416/09/92 161 16/09/96أقدمية 20 سنةعليوي عبد الواحد 04205Vمزدوج أيت يعزم

إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: الرشيديةتنغراس 744260216/09/93 159 16/09/96أقدمية 20 سنةالسريري مصطفى 10841Hمزدوج القنيطرة )البلدية(

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليم

عبد ا

إقليم: ميدلت 60194416/09/94 145 16/09/99أقدمية 12 سنةكورو حسن 09775Zمزدوج غرس تعللين

إقليم: الحوزالخروعإقليم: الرشيديةتغفرت 91524616/09/95 135 06/09/01أقدمية 12 سنةمحمد ناجد 03744Uمزدوج اغواطيم

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة

باها
63975316/09/95 130 11/09/00إلتحاق بالزوجبوشريف حفيضة 05163Lمزدوج سيدي بيبي

إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 1234014806/09/01 119 11/11/02أقدمية 12 سنةأحو ابراهيم 14787Xمزدوج لمرابيح

130



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: الرشيدية11 يناير

الحسني
887540516/09/87 118 16/09/98إلتحاق بالزوجزهراء كروتي 18156Jمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: الرشيديةاكديــــــم 1175391506/09/00 117 06/09/01إلتحاق بالزوجةموحى  دود 07805Hمزدوج عين تيزغة

عمالة: الرباطالمشور السعيدإقليم: الرشيديةملعب 11587571016/09/99 107 16/09/04إلتحاق بالزوجالجوهري فتحة 01082Aمزدوج التواركة )البلدية(

إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الرشيديةالنخيل 12360071106/09/01 86 12/09/15إلتحاق بالزوجالعيوضي مليكة 11284Pمزدوج الكنزرة

إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: الرشيديةاغبالو 1585396109/12/11 45 09/12/11غنيمي بوشرة 07067Fمزدوج تنانت

إقليم: وزانم م كراينوإقليم: الرشيديةاغف نغير 1682134404/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجغزلن بندحان 06386Rمزدوج زومي

إقليم: ميدلتالمنصور الدهبيإقليم: الرشيديةافغ 1581327302/09/10 27 03/09/13إلتحاق بالزوجابحا وفاء 09386Bمزدوج الريش )البلدية(

ايت العباس - م/م 

السلطان م الحسن

إقليم: ميدلت9 أبريلإقليم: ميدلت 213668116/09/85 199 16/09/90أقدمية 20 سنةراجي ادريس 09388Dمزدوج الريش )البلدية(

إقليم: ميدلتفاطمة الفهريةإقليم: ميدلتبرم 240152101/10/83 191 16/09/91أقدمية 20 سنةالعبيدى عبد العزيز 11597Eمزدوج ميدلت )البلدية(

إقليم: ميدلتيوسف بن تاشفينإقليم: ميدلتميبلدن 316371116/09/88 191 16/09/88أقدمية 20 سنةطيماس   موحى 11598Fمزدوج ميدلت )البلدية(

إقليم: ميدلت9 أبريلإقليم: ميدلتايت خوجمان 208215217/09/84 185 21/09/94أقدمية 20 سنةالعشاري عبد ا 09388Dمزدوج الريش )البلدية(

إقليم: ميدلت20 غشتإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 383842217/09/90 179 17/09/90أقدمية 20 سنةنجات اراق 21741Fمزدوج الريش )البلدية(

إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: ميدلتايت موسى اوعلي 240129716/09/84 177 16/09/96أقدمية 20 سنةالطلبوي العياشي 04116Yمزدوج سبع عيون )البلدية(

كراندو م/م الشهيد علل 

بن عبد ا

إقليم: ميدلتالمنصور الدهبيإقليم: ميدلت 385758117/09/90 169 16/09/95أقدمية 20 سنةكندوري حسن 09386Bمزدوج الريش )البلدية(

إقليم: ميدلتابن زيدونإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 717803501/10/92 167 01/10/92أقدمية 20 سنةحفيظة درادي 11605Nمزدوج ميدلت )البلدية(

إقليم: ميدلتايرومليلإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 745289116/09/93 167 23/09/94أقدمية 20 سنةعـمر ايت عـمـرو 26128Zمزدوج ميدلت )البلدية(

إقليم: ميدلتسجلماسةإقليم: ميدلتاعباري 764658316/09/91 165 16/09/94أقدمية 20 سنةعيا  ادريس 25741Dمزدوج ميدلت )البلدية(
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إقليم: سيدي سليمان ازهانةإقليم: ميدلتايت اومغار 334018216/09/88 159 16/09/95أقدمية 20 سنةالوج محمد 11008Pمزدوج سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 742097516/09/93 155 16/09/97أقدمية 12 سنةعلي امغار 09808Kمزدوج سيدي عياد

إقليم: ميدلتمدرسة ايت غياتإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 1047383516/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةأيت الهدود علي 24467Uمزدوج ميدلت )البلدية(

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلت 749183216/09/93 147 16/09/97أقدمية 12 سنةاكرسي الحسين 09808Kمزدوج سيدي عياد

إقليم: ميدلتايت خوجمانإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 60021316/09/94 141 06/09/00أقدمية 12 سنةعلوش حسن 09779Dمزدوج غرس تعللين

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلتايت انو

عبد ا

إقليم: ميدلت 238763117/09/84 141 17/09/98أقدمية 12 سنةمحمد حاميد 09775Zمزدوج غرس تعللين

إقليم: ميدلتايت خوجمانإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 1047976616/09/96 135 16/09/98أقدمية 12 سنةفاتحة وبور 09779Dمزدوج غرس تعللين

ايت علي ويكو - م/م 

المل

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلت

عبد ا

إقليم: ميدلت 1122969416/09/98 135 17/09/99أقدمية 12 سنةقطبي حفيظ 09775Zمزدوج غرس تعللين

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني

عبد ا

إقليم: ميدلت 1117822116/09/97 133 06/09/00أقدمية 12 سنةعبد العالي الحسناوي 09775Zمزدوج غرس تعللين

إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 1122992116/09/98 131 داودي مولي 

مصطفى
04/09/00أقدمية 12 سنة 09773Xمزدوج غرس تعللين

إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 1158872816/09/99 131 16/09/00أقدمية 12 سنةأطويل حسن 09794Vمزدوج امزيزل

إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 1233728206/09/01 123 06/09/01أقدمية 12 سنةنور الدين يوسفي 09794Vمزدوج امزيزل

ايت يعقوب - م/م 

تسامرت

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: ميدلت

سيدي بوكيل

إقليم: ميدلت 1239761106/09/01 123 06/09/01أقدمية 12 سنةزحلو حسان 09797Yمزدوج امزيزل

إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 1179918206/09/00 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاسعدي عبدالعزيز 22628Vمزدوج كرامة

إقليم: سطاتمركزية اولد حموإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 1548375608/11/08 59 08/11/08الحيمر رشيد 14394Vمزدوج مسكورة

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

إقليم: تاوناتم/م  النـقــلةإقليم: ميدلت 1580088302/09/10 53 02/09/10بنطيبي سكينة 15594Zمزدوج ودكة

إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: ميدلتايت ابراهيم 1582141302/09/10 53 02/09/10جاوي ماجدة 15696Kمزدوج بوعادل
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إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: ميدلتالمغو 1580981502/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجخنوس سارة 15881Lمزدوج بوعروس

إقليم: وزانم م محليلإقليم: ميدلتميشلفن 1579999302/09/10 43 02/09/10بزار الهام 15088Zمزدوج سيدي بوصبر

إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: ميدلتايت علي اويكو 1581128702/09/10 43 02/09/10محداري خلود 15519Tمزدوج اغوازي

إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزةإقليم: ميدلتتيزي ويللن 1683400404/09/12 38 04/09/12عزيزة حمي 15421Lمزدوج بوشابل

إقليم: اليوسفيةاجنان ابيه المركزيةإقليم: ميدلتانفكو 1584748105/09/11 35 05/09/11حليمة الريفاعي 13707Yمزدوج جنان بويه

إقليم: تاوناتم/م بني عبد اإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 1718924503/09/13 31 03/09/13ورغي مريم 15644Dمزدوج تابودة

إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: ميدلتايت لهري 1581107202/09/10 30 02/09/14إلتحاق بالزوجالودغيري كلتوم 08313Kمزدوج أولد سي بوحيى

اوتربات - م/م المام 

الغزالي

عمالة: طنجة - أصيلالمجاهدينإقليم: ميدلت 1684174704/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجوزنو هند 15148Pمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: ميدلتالمغو 16834671004/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجاميزار لوبنة 15720Lمزدوج الزريزر

إقليم: سيدي قاسمبناصاإقليم: ميدلتبوتخباي 1584968405/09/11 27 02/09/14إلتحاق بالزوجيوسفي امينة 14855

W
مزدوج سيدي الكامل

إقليم: تاوناتم/م  النـقــلةإقليم: ميدلتالمغو 1717062403/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجبكار نادية 15594Zمزدوج ودكة

إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 17178831203/09/13 21 03/09/13إلتحاق بالزوجالمكودي سكينة 14938Lمزدوج سلفات

إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: ميدلتانمزي 17260171102/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجزهور ايت عمر 11736Fمزدوج سيدي لمين

إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 1726033302/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجفتيحة خالي 11669Hمزدوج سيدي يحيى أو ساعد

إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: ميدلتانفكو 1726060502/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجراشيدة برقي 11706Yمزدوج اكلموس

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: ميدلت 1726062502/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجاعبيروش بدة 03165Pمزدوج امزوضة

إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 17260341502/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجايمان المسيلي 14706Jمزدوج عين الدفالي
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إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: ميدلتانفكو 17260651102/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجفاتحة سخمان 11736Fمزدوج سيدي لمين

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي بيبيإقليم: ورزازاتم.م. تكنزالت

باها
89903116/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةمحمد علي وعمر 05153Aمزدوج سيدي بيبي

إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرور 55922216/09/94 157 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد بن هرى 11610Uمزدوج مريرت )البلدية(

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 10492611116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمصطفي اسكونتي 03862Xمزدوج سيدي عبد ا الخياط

م.الجماعاتية زاوية 

سيدي لحساين

إقليم: ميدلتبرمإقليم: ورزازات 1047557816/09/96 129 16/09/96أقدمية 20 سنةمراد بوغلوغ 11844Yمزدوج أيت ازدك

إقليم: الحوزايت بلحاجإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 1154767816/09/99 123 04/09/02أقدمية 12 سنةالحسن انفلوس 03377Vمزدوج اغمات

عمالة: المحمديةالفتحإقليم: ورزازاتم توريرت 378551617/09/90 122 16/09/95أقدمية 20 سنةفاطمة هللي 26369Lمزدوج سيدي موسى المجدوب

إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: ورزازاتم.م. تفونانت 1174068511/09/00 121 11/09/00إلتحاق بالزوجبجة   ازهور 10925Zمزدوج عامر السفلية

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. تمسطينت

لحساين

إقليم: ورزازات 1174849311/09/00 117 29/09/03أقدمية 12 سنةعبو عبد العالي 13114Dمزدوج وسلسات

إقليم: ورزازاتم.م. اكويمإقليم: ورزازاتم.م.الصور 1234586806/09/01 117 04/09/02أقدمية 12 سنةازكاغ رشيد 13052Lمزدوج اغرم نوكدال

إقليم: الحوزالخروعإقليم: ورزازاتم.م. اكويم 1173068511/09/00 113 18/10/04أقدمية 12 سنةامال بنبابى 03744Uمزدوج اغواطيم

إقليم: الحوزالخروعإقليم: ورزازاتم.م. اكويم 1173437511/09/00 113 18/10/04أقدمية 12 سنةالحاج الهيشامي 03744Uمزدوج اغواطيم

إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 1305763716/09/03 109 17/10/05أقدمية 12 سنةأملل خالد 14852Tمزدوج سيدي الكامل

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. كوركودا

لحساين

إقليم: ورزازات 1306123316/09/03 109 16/09/03أقدمية 12 سنةبركة محمد 13114Dمزدوج وسلسات

الشهيد علل بن إقليم: ورزازاتم.م. ازلغ

عبدا-الزاهرية

إقليم: الحوز 1263837912/09/02 108 12/09/02إلتحاق بالزوجةانكو عادل 03776Dمزدوج تمصلوحت

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: ورزازاتم.م. انميد

باها
1265513112/09/02 107 12/09/02إلتحاق بالزوجةالعبدلوي عمر 05157Eمزدوج سيدي بيبي

إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 1263471204/09/02 89 07/09/05ايت عدي عز الدين 08929Eمزدوج الجوالة
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إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 1400338107/09/05 67 02/09/09جامع حسناء 08996Cمزدوج توزينت

 مجموعة  مدارس سد إقليم: ورزازاتم.م.الصور

مولي يوسف

إقليم: الحوز 14069831205/09/08 61 02/09/10جميلة الزويني 03389Hمزدوج أيت عادل

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت

باها
1407612605/09/08 60 05/09/08إلتحاق بالزوجزني عائشة 05167Rمزدوج أيت عميرة

إقليم: ورزازاتم.م. تفونانتإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 1550084201/01/10 53 04/09/12الشرقي عبد اللطيف 13108Xمزدوج وسلسات

م.م الدارسة مركزية إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل

الدوكادير

إقليم: تيزنيت 1580882802/09/10 53 02/09/10حنان اد الطراهيم 16898Sمزدوج أيت وافقا

إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 1582111102/09/10 53 02/09/10همي يوسف 13104Tمزدوج وسلسات

إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1582251102/09/10 53 02/09/10اعتو عائشة 09247Aمزدوج صخور الرحامنة

إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 1407053305/09/08 51 02/09/10عائشة حاجي 13025Gمزدوج تلوات

إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 1407323705/09/08 51 02/09/10محمودي خديجة 09725Vمزدوج اموكر

إقليم: ورزازاتم.م. اكاداينإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 1548325602/12/08 51 04/09/11ابراهيم  بوعزين 13047Fمزدوج اغرم نوكدال

إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 1550791801/01/10 51 01/01/10المرابطي لحسن 12816Eمزدوج أيت سدرات الجبل 

السفلى

إقليم: ورزازاتم.م. تفونانتإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 1580382302/09/10 46 02/09/12العمراني أحمد 13108Xمزدوج وسلسات

إقليم: ميدلتلكاغإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 15826751105/09/11 45 05/09/11عفيفي الحسن 11946Jمزدوج أكوديم

إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 1585140109/12/11 45 09/12/11بدري الشرقي 07067Fمزدوج تنانت

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 1585254609/12/11 45 09/12/11مرشوش المولودي 08333Gمزدوج العامرية

إقليم: تنغيرم.م تنميولإقليم: ورزازاتاغيل كنطولة 1580485102/09/10 44 الحسني العلوي 

زينب
02/09/10إلتحاق بالزوج 12801Nمزدوج بو مالن دادس )البلدية(

إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 1581487602/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجةالسعيدي  اسماعيل 09770Uمزدوج غرس تعللين
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إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م تيكيرت نكرنان 1581647102/09/10 43 02/09/10دلل زروق 13061

W
مزدوج تيدلي

إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 1581730102/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجزينب أيت كورشمان 15551Cمزدوج اورتزاغ

إقليم: سطاتمركزية أولد عدوإقليم: ورزازاتم.م. اجلموس 1582302602/09/10 39 04/09/12إلتحاق بالزوجةروقي أحمد 14197Fمزدوج اولد فارس

إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1682425104/09/12 38 04/09/12محمد شانزي 09247Aمزدوج صخور الرحامنة

إقليم: تطوانالموردإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 1582820705/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجنعيمة ألحيان 05484Kمزدوج سوق القديم

إقليم: الحوزتلزينإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 1584740605/09/11 35 05/09/11خديجة غايو 03279Nمزدوج تيغدوين

إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 1584810105/09/11 35 05/09/11خديجة السلمي 13295Aمزدوج تامزموت

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 17180751103/09/13 31 03/09/13ياسين الصحراوي 08800Pمزدوج الشعراء

إقليم: الحوزإينغدإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 1585097109/12/11 29 03/09/13بويمزكان عبد اللطيف 03604Sمزدوج انوكال

إقليم: الحوزاهريصانإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 1585167409/12/11 29 03/09/13طارق بيشاشي 03432Eمزدوج تزارت

إقليم: الحوزايت قدورإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 1683437204/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجإد علي خديجة 03372Pمزدوج اغمات

إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1683659304/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم لعروصي 09040Aمزدوج الشطيبة

إقليم: الحوزتكانةإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 1681878504/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجانلوف فاطمة 03754Eمزدوج اغواطيم

إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 1682658404/09/12 28 04/09/12كريمة البشري 13276Eمزدوج مزكيطة

إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 1683429804/09/12 28 04/09/12حسايني محمد 13066Bمزدوج تيدلي

إقليم: الرحامنةالطرش المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1683661304/09/12 28 04/09/12ياسين العسل 09329Pمزدوج أيت الطالب

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: ورزازاتم.م. امزري 1684235104/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةاحمد الروكي 08825Sمزدوج واركي
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إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: ورزازاتم.م.أرك 1717591903/09/13 21 03/09/13تورية الشجري 03283Tمزدوج تيغدوين

إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: ورزازاتم.م. امزري 1718652203/09/12 21 04/09/13إلتحاق بالزوجحنان لومور 03273Gمزدوج تيغدوين

عمالة: مكناسالوحدةإقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلن 216811416/09/85 191 16/09/85أقدمية 20 سنةبزين حميد 04014Mمزدوج تولل )البلدية(

عمالة: فاسسخيناتإقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالك 762180616/09/91 177 16/09/94أقدمية 20 سنةم احمد البومسهولي 02045Xمزدوج سيدي حرازم

إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م تنميول 56059316/09/94 165 عبــد الغـــاني 

صـــالح
16/09/94أقدمية 20 سنة 12968Vمزدوج تودغى العليا

إقليم: الحوزابردوعإقليم: تنغيرم.م تنميول 62521316/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الرحيم شمسي 03252Jمزدوج أيت أورير )البلدية(

إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 1049398616/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعبد الغني بنقدور 25003Bمزدوج بوزنيقة )البلدية(

إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 1122322116/09/98 135 16/09/99أقدمية 12 سنةعبد العزيز جائل 12826Rمزدوج أيت يول

إقليم: تنغيرم.م تنميولإقليم: تنغيرم.م امزودار 1158084416/09/99 127 13/09/01أقدمية 12 سنةيوسف الشرطا 12801Nمزدوج بو مالن دادس )البلدية(

إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 1176066311/09/00 122 11/09/00إلتحاق بالزوجالخرى سميرة 07325Lمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: تنغيرم.م جيدا

سيدي بوكيل

إقليم: ميدلت 1234459313/09/01 119 04/09/02أقدمية 12 سنةعراد ابراهيم 09797Yمزدوج امزيزل

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: تنغيرامسمرير

سيدي بوكيل

إقليم: ميدلت 1235888913/09/01 119 30/09/02أقدمية 12 سنةالعباسي محمد 09797Yمزدوج امزيزل

إقليم: الحوزالصداقةإقليم: تنغيرم.م بوكافر 1176086311/09/00 117 11/09/01إلتحاق بالزوجةالعمراوي سمير 25679Lمزدوج أوريكة

مدرسة المقاوم محمد إقليم: تنغيرم.م تامتتوشت

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
1178622106/09/00 116 06/09/01إلتحاق بالزوجةاوفا اسماعيل 26064Eمزدوج عين العودة )البلدية(

إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: تنغيرم.م ايت أونير 1175343711/09/00 113 03/10/02إلتحاق بالزوجةالدادسي الحسن 14320Pمزدوج جاقمة

إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 1265280404/09/02 111 25/09/03أقدمية 12 سنةخالد شكري 03124Vمزدوج مجاط

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: تنغيرم.م أسيمور

تمارة
1265318804/09/02 109 04/09/02إلتحاق بالزوجخديجة دها 26371Nمزدوج سيدي يحيى زعير
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إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرامسمرير 1267634312/09/02 103 02/10/03أقدمية 12 سنةكروش نورة 12816Eمزدوج أيت سدرات الجبل 

السفلى

إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تنغيرم.عمر بن الخطاب 1123545216/09/98 93 03/10/02إلتحاق بالزوجةالجـــللي الهـــلوي 16619Nمزدوج غياتة الغربية

إقليم: برشيدمركزية مولي التهاميإقليم: تنغيراكوتي 1265379604/09/02 90 24/09/05إلتحاق بالزوجةداسو محمد 14367Rمزدوج السوالم-الطريفية

إقليم: سيدي قاسمابن القاضيإقليم: تنغيرم.م بونحاس 1400441307/09/05 83 07/09/05خودالي سناء 14939Mمزدوج سلفات

إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 1400053107/09/05 53 02/09/10الراشدي محمد 09418Lمزدوج أيت هاني

إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: تنغيرايت زكري 1582142802/09/10 53 02/09/10محمد  جارموني 09040Aمزدوج الشطيبة

إقليم: اليوسفيةلهبابلةإقليم: تنغيرم.م بودجام 1684578801/03/11 53 01/03/11عبد الوهاب رزاق 13698Nمزدوج جدور

إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيراسكيس 1406857205/09/08 51 22/09/11مراد الوالي 12816Eمزدوج أيت سدرات الجبل 

السفلى

إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 1585248609/12/11 45 09/12/11زايد المنجا 09413Fمزدوج أيت هاني

إقليم: صفروعلل بن عبد اإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 15809911102/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجختوش مريم 18425Bمزدوج رباط الخير )البلدية(

م.م سيدي اعزا مركزية إقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم

فوزارت

إقليم: سيدي افني 1581877902/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجةعبد ا بوقدور 17076Kمزدوج سبت النابور

إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: تنغيرم.م اموكر 1550631301/01/10 37 04/09/12إلتحاق بالزوجةاحساين  زازة 11857Mمزدوج أيت عياش

إقليم: ميدلتتكرسيفتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 1583332105/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شيخي 09800Bمزدوج سيدي عياد

إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: تنغيرم.م تغصى 1582797805/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجاقصوب زينب 11143Lمزدوج مولي بوسلهام

إقليم: تطوانواد المخازنإقليم: تنغيرايت زكري 1580488102/09/10 32 04/09/12إلتحاق بالزوجةانس الحسناوي 05408Cمزدوج تطوان )البلدية(

إقليم: تنغيرم.م ايت مرغادإقليم: تنغيراوزيغمت 17167211003/09/13 31 03/09/13لحسن الدى 12938Mمزدوج تلمي

إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 16819541104/09/12 28 04/09/12ازلماض مريم 09186Jمزدوج الجعافرة
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عمالة: مكناسحمان الفطواكيإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 270174116/09/85 219 07/01/86أقدمية 20 سنةسكلو لحسن 03833Rمزدوج بوفكران )البلدية(

المدرسة البتدائية المام إقليم: زاكورةم.م ثلث

الشافعي

إقليم: برشيد 1046995216/09/96 143 16/09/96أقدمية 20 سنةزهير مراد 21591Tمزدوج الدروة )البلدية(

إقليم: الحوزبوعويدإقليم: زاكورةم.م تكونيت 11224191016/09/98 137 16/09/99أقدمية 12 سنةمحمد اجلباب 03347Mمزدوج تمزوزت

إقليم: زاكورةم.م الكيسانإقليم: زاكورةم.م تسركات 1122415216/09/98 133 06/09/00أقدمية 12 سنةاوباحمو اسماعيل 12813Bمزدوج اكدز )البلدية(

إقليم: زاكورةم.م الكيسانإقليم: زاكورةم.م أفلندرا 1266223304/09/02 113 06/10/03أقدمية 12 سنةالمغراني هشام 12813Bمزدوج اكدز )البلدية(

إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: زاكورةم.م بني خليل 1266187804/09/02 109 04/09/02إلتحاق بالزوجزهيرة الخوخ 07791Tمزدوج زيايدة

إقليم: الجديدةالكنادلةإقليم: زاكورةم.م أزلك 12396661106/09/01 101 04/09/04أقدمية 12 سنةتمجيجت محمد 08589Kمزدوج زاوية سايس

إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م أزغار 1367933807/09/04 101 07/09/04أقدمية 12 سنةرشيد عثماني 13483Eمزدوج ترناتة

إقليم: الحوزامغراسإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 1238038506/09/01 99 05/09/07الحباري حماد 03596Hمزدوج أمزميز )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزيةإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 1268548604/09/02 97 05/09/07مراقب إدريس 08901Zمزدوج زمران

إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: زاكورةم.م تمزموط 13685051007/09/04 93 12/10/06جبار طريق 14864Fمزدوج ارميلت

إقليم: آسفيسيدي كانونإقليم: زاكورةم. النخيل 1179375706/09/00 86 07/09/04إلتحاق بالزوجلعموري لطيفة 13615Yمزدوج سيدي أتيجي

إقليم: الحوزامغراسإقليم: زاكورةم.م أزلك 1306340105/09/03 81 05/09/07بوتيري رضوان 03596Hمزدوج أمزميز )البلدية(

إقليم: سيدي بنورالهدادجةإقليم: زاكورةم.م تنفو 1405541605/09/07 69 02/09/09ربحي رشيد 08643Uمزدوج أولد سبيطة

إقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعوديةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 14059051224/01/08 69 عبد الرحمان 

بنتونسي

30/10/09 14693Vمزدوج بني وال

إقليم: الحوزطروردإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 1401937906/09/06 67 06/09/08موسو محمد 03581Sمزدوج ويركان

إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: زاكورةم.م تمزموط 1406977105/09/08 61 02/09/10الزهواني هشام 07059Xمزدوج أيت تكل
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إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية

باها
1407153205/09/08 61 05/09/08إلتحاق بالزوجةخالد كرباب 20555Sمزدوج أيت عميرة

إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: زاكورةم.م بني خليل 1407435705/09/08 61 05/09/10أوخوية نور الدين 11929Rمزدوج ايتزر

إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 1406306905/09/08 60 05/09/08إلتحاق بالزوجةامعاطي خاليد 11668Gمزدوج سيدي يحيى أو ساعد

إقليم: الحوزايت سميلإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1550005301/01/10 59 01/01/10مصطفى بوكرام 03638Dمزدوج دار جمعة

إقليم: سيدي بنورسبت المعاريفإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 15509721001/01/10 57 14/09/10وهبي رشيد 08401Fمزدوج كرديد

عمالة: طنجة - أصيلمولي سليمانإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 1548782102/09/09 52 02/09/09إلتحاق بالزوجنوكيس سهام 15360Vمزدوج طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: زاكورةم.م سيت 1582590401/03/10 51 01/03/10عبد الرحيم الخمسي 06964Uمزدوج تسقي

إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة2إقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 15808731102/09/10 49            ابن الشريف   

الجيل لي

30/09/11 14462Uمزدوج عين بلل

إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م تدسي 1582059302/09/10 49 29/09/11عبد الحكيم المرابط 13280Jمزدوج تانسيفت

إقليم: سيدي بنورالملإقليم: زاكورةم.م تنفو 14051581105/09/07 45 03/09/13بلج رحمة 08404Jمزدوج كرديد

إقليم: سطاتمركزية اولد حموإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 14071171305/09/08 45 05/09/11اسراجن عبد الرحيم 14394Vمزدوج مسكورة

إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1583012105/09/11 45 05/09/11فريد برطال 03159Hمزدوج امزوضة

إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 1583185205/09/11 45 05/09/11حفيظة بواحماد 16958Gمزدوج تيزغران

إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م تمكروت 1580687102/09/10 43 03/09/13ابراهيم السعيدي 13276Eمزدوج مزكيطة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 1585230401/03/11 43 01/03/11عبد الكريم الحمداوي 09013

W
مزدوج أولد مسعود

إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 15849151105/09/11 42 04/09/12سعيد توفيق 08333Gمزدوج العامرية

إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: زاكورةم.م تدسي 1549443602/09/09 41 04/09/12إلتحاق بالزوجةحسن كداري 14354Bمزدوج الساحل اولد احريز
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إقليم: اليوسفيةالخنساءإقليم: زاكورةم.م أفلندرا 1581466102/09/10 39 03/10/11السعدي الحبيب 25443Eمزدوج إيغود

إقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزيةإقليم: زاكورةم.م تدسي 1581631602/09/10 39 29/09/11يوسف زي 08847Rمزدوج سور العز

إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م تمزموط 1549710901/01/10 38 04/09/11حسان عبد ارحمان 13276Eمزدوج مزكيطة

إقليم: الرحامنةالشليح المركزيةإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1682028104/09/12 38 04/09/12برباش مريم 09323Hمزدوج بوشان

إقليم: سيدي بنورتامدةإقليم: زاكورةم.م المرجة 16839601104/09/12 38 04/09/12متوكل سعيد 08434Sمزدوج تامدة

إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 1684145404/09/12 38 04/09/12امالك عزيز 13276Eمزدوج مزكيطة

إقليم: ورزازاتم.م. اجلموسإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 1681471401/01/12 36 01/01/12إلتحاق بالزوجفاطمة امريم 13036Uمزدوج اغرم نوكدال

إقليم: خنيفرةمحمد الوافيإقليم: زاكورةم.م ألمو 1584061105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجةهواري اسماعيل 26688Hمزدوج مريرت )البلدية(

إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: زاكورةم.م الزركان 1584979105/09/11 32 04/09/12زهيري محمد 03159Hمزدوج امزوضة

إقليم: شتوكة آيت م.م أكــدالإقليم: زاكورةم.م ثلث

باها
15840901105/09/11 31 03/09/13إلتحاق بالزوجادمنصور لطيفة 05205Gمزدوج ماسة

إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 17167881003/09/13 31 03/09/13يوسف ايت ابراهيم 13295Aمزدوج تامزموت

إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: زاكورةم.م نصراط 1716983703/09/13 31 03/09/13عطفاني ابراهيم 06247Pمزدوج بني سلمان

إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: زاكورةم.م تنومريت 1717386803/09/13 31 03/09/13ربيع بتكمنت 16342Mمزدوج صاكة

إقليم: بولمانالملحةإقليم: زاكورةم.م ألمو 17174471103/09/13 31 03/09/13شاكري عبد ا 08007Cمزدوج تيساف

إقليم: الحسيمةم.م تامساوتإقليم: زاكورةم.م اولد ادريس 17179131103/09/13 31 03/09/13المساوي ابراهيم 06733Tمزدوج تامساوت

إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 1718186903/09/13 31 03/09/13العربي اكويز 20573Lمزدوج الدردارة

إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م ألمو 1718510603/09/13 31 03/09/13اخروش عبد الحفيظ 13375Mمزدوج أيت ولل
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2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بولمانتانديت 11إقليم: زاكورةم.م الفايجة 1719037503/09/13 31 03/09/13رحيم احمد 08028Aمزدوج افريطيسة

إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتةإقليم: زاكورةم.م المرجة 1719385403/09/13 31 03/09/13الزيتي الحسن 15069Dمزدوج ازغيرة

إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: زاكورةم.م تمزموط 15841311005/09/11 29 03/09/13جعوان عبد اللطيف 06217Gمزدوج الدردارة

إقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزيةإقليم: زاكورةم.م ألمو 1681793104/09/12 28 04/09/12كمال العسال 13753Yمزدوج سيدي شيكر

إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 1682133104/09/12 28 04/09/12الحسين بن الشيخ 13295Aمزدوج تامزموت

إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزيةإقليم: زاكورةم.م اسمارة 1682152804/09/12 28 04/09/12طارق بنخلدون 09225Bمزدوج سيدي غانم

إقليم: اليوسفيةاهديل المعمورة المركزيةإقليم: زاكورةم.م ألمو 1682457104/09/12 28 04/09/12نور الدين الشيخاوي 13753Yمزدوج سيدي شيكر

إقليم: اليوسفيةالدوار الجديد المركزيةإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 16824911204/09/12 28 04/09/12صلح الدين دهدوه 13766Mمزدوج سيدي شيكر

إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 1682660204/09/12 28 04/09/12عادل البداوي 09241Uمزدوج صخور الرحامنة

إقليم: اليوسفيةالجولن المركزيةإقليم: زاكورةم.م المرجة 16831491204/09/12 28 04/09/12الحسين الصبار 13720Mمزدوج جنان بويه

إقليم: زاكورةم.م أيت أوزينإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 1683195104/09/12 28 04/09/12الزعيم حسن 13365Bمزدوج أيت ولل

إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 1683457304/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةمحمد  إفتاح 14376Aمزدوج سيدي رحال الشاطئ 

)البلدية(

إقليم: الحوزتغدوينإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 1683801504/09/12 28 04/09/12محفوظ رشيدة 03272Fمزدوج تيغدوين

إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: زاكورةم. عمر إبن الخطاب 1717687203/09/13 28 03/09/13ادريس البشري 15092Dمزدوج سيدي بوصبر

إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: زاكورةم. عمر إبن الخطاب 1717894403/09/13 28 03/09/13المسعودي الفوزي 06571Sمزدوج اربعاء تاوريرت

إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1681722104/09/12 25 03/09/13ايت بريم حسن 03615Dمزدوج ازكور

إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1681816104/09/12 25 03/09/13عزيز الوس 03615Dمزدوج ازكور
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2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تنغيرايت زكريإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 1716699903/09/13 21 03/09/13عبروش خالد 12868Lمزدوج اغيل نومكون

إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: زاكورةم.م بني علي 1717379303/09/13 21 03/09/13احمد بوتغا 07248Cمزدوج تاكلفت

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: زاكورةم.م تنومريت

_الملحة

إقليم: شفشاون 17177181503/09/13 21 03/09/13هشام البعير 06091Vمزدوج واد ملحة

إقليم: وزانم.م محمد بن عبد اإقليم: زاكورةم.م الفايجة 17177551403/09/13 21 الغزواني المزوري 

طه

03/09/13 06379Hمزدوج زومي

إقليم: شفشاونم/م مواسإقليم: زاكورةم.م البليدة 17187291503/09/13 21 03/09/13مشبال محمد 06095Zمزدوج واد ملحة

إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: زاكورةم.م أخلوف 1719177203/09/13 21 03/09/13يونس السهلي 06179Rمزدوج بني صالح

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: زاكورةم.م البليدة

المركزية

إقليم: العرائش 17193791003/09/13 19 02/09/14إلتحاق بالزوجةالزيات عبد اللطيف 05734Gمزدوج زوادة

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: زاكورةم.م تانسيخت

_سبت أسيفان

إقليم: شفشاون 1718063203/09/13 18 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد السامع الرزكوني 06254Xمزدوج بني سلمان

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: زاكورةم.م بني صبيح

_بوزطاط

إقليم: شفشاون 1719626102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الدين ياسين 06171Gمزدوج باب تازة

إقليم: سطاتمركزية بئر بوكصيعةإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 1721653202/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةالمصطفى ربيعي 14225Lمزدوج رأس العين الشاوية
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2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

09

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس

ملول
1046298116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد افل 05082Yمزدوج تمسية

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

باها
1049660416/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةجدار محسن 05161Jمزدوج سيدي بيبي

إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبعمالة: أكادير  إدا وتنانم.عبد الرحيــم  بوعبيــد 740698116/09/93 118 تبادلأقدمية 12 سنةالحسن  بودينار 16/09/99 07353Sمزدوج أولد امبارك

م.م سيدي 

يعقوب-الـزاويـة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة المرينيينعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
1174901106/09/00 112 04/09/02إلتحاق بالزوجةمحمد ايت بعالي 26720Tمزدوج تمسية

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسري - اسدرام

وتنان
1308000105/09/03 103 تبادلأقدمية 12 سنةحسناء نعم 05/09/03 04844Pمزدوج اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م الجهادعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تكزريــن-تكزرين

ملول
1156494216/09/99 101 22/09/03إلتحاق بالزوجةمحمد  بونيت 19998Lمزدوج القليعة )البلدية(

م.م 11 يناير مركزية عمالة: أكادير  إدا وتنانم.ادريس بن زكري

الكريمة

إقليم: تيزنيت 1115941116/09/97 92 تبادلأقدمية 12 سنةرشيد اللوب 14/09/15 17223Vمزدوج أربعاء الساحل

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامعمالة: أكادير  إدا وتنانم.2 مارس

وتنان
240759117/09/84 58 تبادلنور الدين قوري 05/09/07 19726Rمزدوج ازيار

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتإقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن عباد

وتنان
707710416/09/92 153 16/09/96أقدمية 20 سنةالحسين أنهاي 04878Bمزدوج الدراركة

إقليم: شتوكة آيت م سيدي وسايإقليم: شتوكة آيت باهام.م  رباط ماسة

باها
740746116/09/93 153 16/09/96أقدمية 20 سنةاحمد هبول 05121Rمزدوج ماسة

إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن 1047048616/09/96 153 02/09/15أقدمية 20 سنةحسن الناصري 07325Lمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

ملول
12382181006/09/01 102 16/09/05إلتحاق بالزوجةالمختار المزغي 05071Lمزدوج القليعة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

ملول
12644581004/09/02 102 17/09/03إلتحاق بالزوجةمصطفى بن الهاشم 05071Lمزدوج القليعة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام. الفلح

ملول
1266783204/09/02 74 تبادلفاطمة فيري 18/09/07 05071Lمزدوج القليعة )البلدية(

إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةعمالة: إنزكان ايت ملولم أكدال 237255417/09/84 118 16/09/96أقدمية 20 سنةعزيز برمضان 05821Bمزدوج أولد أوشيح

عمالة: المحمديةالحسنيةعمالة: إنزكان ايت ملولم ادريس الول 738853616/09/93 113 16/09/96إلتحاق بالزوجالبلغيثي أمينة 01882Vمزدوج المحمدية )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت م. الفلحعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

باها
1236643106/09/01 60 تبادلنزهة المرابط 10/01/09 20542Cمزدوج بيوكرة )البلدية(

144



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

 م.م الشهيد إدريس 

الحارثي

إقليم: الخميساتتجزئة بلميلوديإقليم: تارودانت 288665816/09/86 213 16/09/86أقدمية 20 سنةجمال بوادي 26589Aمزدوج الخميسات )البلدية(

إقليم: الحوزالشهيد محمد الزرقطونيإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 258991116/09/85 207 16/09/88أقدمية 20 سنةعبد العزيز مزين 03232Mمزدوج أيت أورير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا م.المـام الشافعــيإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض

وتنان
213896216/09/85 203 16/09/89أقدمية 20 سنةعمر الدريوش 04873

W
مزدوج الدراركة

إقليم: النواصرالبوزانيينإقليم: تارودانتم.م تميشا 391595217/09/90 189 17/09/90أقدمية 20 سنةيامنة وهيب 18171Aمزدوج النواصر )البلدية(

إقليم: بنسليمانمدرسة المحمديةإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 213640216/09/85 183 16/09/91أقدمية 20 سنةمحمد العباري 07722Tمزدوج بوزنيقة )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا م.م دار بـوبكـرإقليم: تارودانتم.م أيت صالح

وتنان
706622216/09/92 165 16/09/95أقدمية 20 سنةعمر أيت بهو 04876Zمزدوج الدراركة

إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: تارودانتم.م أماري 60019116/09/94 161 01/09/95أقدمية 20 سنةامحمد ربيع 26178Dمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: تارودانتم.م تكموت

ملول
64106316/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةالوضيفي عبدالحق 05072Mمزدوج القليعة )البلدية(

إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: تارودانتم.م الزلقة 89476416/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةعبد الله بومودي 03740Pمزدوج اغواطيم

إقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد اإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 7257761016/09/92 147 16/09/97أقدمية 12 سنةمحمد رزقي 14235Xمزدوج رأس العين الشاوية

إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 1157479716/09/99 131 06/09/00أقدمية 12 سنةعلي فاتح 14137Rمزدوج بوكركوح

إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 1177350706/09/00 129 06/09/00أقدمية 12 سنةفراح حماني 14137Rمزدوج بوكركوح

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: تارودانتم.م الملث 1178573106/09/00 125 06/09/01أقدمية 12 سنةنجيب نزهي 08988Uمزدوج الرافعية

إقليم: الحوزايت قدورإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 1157047416/09/99 123 04/09/02أقدمية 12 سنةرشيد لفدوع 03372Pمزدوج اغمات

إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 11551571316/09/99 122 06/09/00إلتحاق بالزوجةمحمد يوجيل 04690Xمزدوج عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 1173418706/09/00 120 06/09/00إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان بوكنافية 11485Hمزدوج مقام الطلبة

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

الشهيد علل بن إقليم: تارودانت

عبدا-الزاهرية

إقليم: الحوز 1177362106/09/00 114 04/09/02إلتحاق بالزوجهدى حوميد بناني 03776Dمزدوج تمصلوحت
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إقليم: سيدي بنورتامدةإقليم: تارودانتم.م الدخيلة 11777351104/09/00 113 27/09/04أقدمية 12 سنةا لمصطفى ابتعدى 08434Sمزدوج تامدة

عمالة: إنزكان ايت م الجهادإقليم: تارودانتم.م واحليبا

ملول
1235357506/09/01 111 04/09/02إلتحاق بالزوجةرشيد بوسعيدي 19998Lمزدوج القليعة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: تارودانتم.م تسلن

تمارة
12684151104/09/02 110 04/09/02إلتحاق بالزوجةرضوان محراش 01371Pمزدوج سيدي يحيى زعير

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

السعدية

إقليم: برشيد 12641921104/09/02 107 04/09/02إلتحاق بالزوجمريم بانو 14038Hمزدوج الكارة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

باها
1306268105/09/03 101 05/09/03إلتحاق بالزوجةايوب بولدهان 05157Eمزدوج سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م تيزكي

باها
1307438105/09/03 100 05/09/03إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف ادبيه 05163Lمزدوج سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: تارودانتم.م إبن سينا

باها
1306959905/09/03 99 05/09/03إلتحاق بالزوجةعبد ا المرخي 05149

W
مزدوج سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

باها
1117935716/09/97 95 16/10/06إلتحاق بالزوجةعزيز مبروك 05157Eمزدوج سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

باها
1308174305/09/03 94 19/09/05إلتحاق بالزوجةاحمد اوالخاسم 05156Dمزدوج سيدي بيبي

إقليم: سيدي قاسماولد غيدةإقليم: تارودانتم.م اولد هماد 1235625106/09/01 93 تبادلعبد العالي الشيكر 06/09/06 14845Kمزدوج سيدي الكامل

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالبإقليم: تارودانتم.م بركن

الحسني
1367657307/09/04 93 07/09/04إلتحاق بالزوجالزهرة النويكظ 26002Mمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطوإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 1367044407/09/04 92 07/09/04إلتحاق بالزوجالسعدية اجببدي 07364Dمزدوج سيدي  حمادي

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: تارودانتم.م إبن حزم

باها
1265412204/09/02 91 07/09/05إلتحاق بالزوجةحسن دوبا 05156Dمزدوج سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: تارودانتم.م واحليبا

باها
1308118805/09/03 89 06/09/06إلتحاق بالزوجةاوشن حسن 05156Dمزدوج سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م تاركت

باها
1400320707/09/05 84 07/09/05إلتحاق بالزوجاخلق حياة 05157Eمزدوج سيدي بيبي

إقليم: الفقيه بن صالحم الخنساءإقليم: تارودانتم.م أضار 1400508207/09/05 84 07/09/05إلتحاق بالزوجمنال   المفيشخ 07329Rمزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: الخميساتالداليةإقليم: تارودانتم.م الزعفران 1400266607/09/05 83 07/09/05إلتحاق بالزوجصفية حسوني 26750Aمزدوج تيفلت )البلدية(
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إقليم: بوجدور مدرسةا لنبعاثإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 1367415207/10/04 79 05/09/07إلتحاق بالزوجةالعلوة حسن 06479Sمزدوج بوجدور )البلدية(

إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 1405448105/09/07 77 05/09/07نورالدين لنطير 08825Sمزدوج واركي

إقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعوديةإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 14058241424/01/08 77 24/01/08ليلى المنصوري 14693Vمزدوج بني وال

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م علل بن عبد ا

باها
1400034907/09/05 76 05/09/07إلتحاق بالزوجالمجاطي فاطمة 25903Eمزدوج واد الصفا

إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: تارودانتم.م أدوز 14015911106/09/06 76 06/09/06إلتحاق بالزوجحنان بكار 11284Pمزدوج الكنزرة

إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: تارودانتم.م وامومن 1401924806/09/06 76 06/09/06إلتحاق بالزوجالربان مجيدة 10949Aمزدوج مكرن

إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م الفرابي 1400032407/09/05 75 07/09/07خالد القهوي 17804Bمزدوج لمهارة

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها
1368018607/09/04 74 05/09/07إلتحاق بالزوجةساموق جمال 05137Hمزدوج واد الصفا

عمالة: مراكشحيان المركزيةإقليم: تارودانتم.م الوفاء 1400186607/09/05 69 04/09/09إلتحاق بالزوجسعادة كرجوم 02788Eمزدوج أولد دليم

إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: تارودانتم.م تهل 1117306316/09/97 68 02/09/09إلتحاق بالزوجةعزيز بوغي 13003Hمزدوج أيت زينب

إقليم: سيدي قاسم زكارةإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 15496911101/01/10 61 01/01/10الحمداوي عبد العزيز 14767Aمزدوج سيدي اعمر الحاضي

إقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريمإقليم: تارودانتم.م تكنزة 1550750701/01/10 61 01/01/10احمد قريشل 15922Fمزدوج اوطا بوعبان

إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م الملث 1407629605/09/08 53 05/09/11هشام زونيض 17804Bمزدوج لمهارة

مدرسة يحيى الكدالي إقليم: تارودانتم.م الزلقة

المركزية

إقليم: طرفاية 15488901302/09/09 53 02/09/09إلتحاق بالزوجةلرباس الصادق 06455Rمزدوج طرفاية )البلدية(

إقليم: سطاتمركزية اولد الزيركإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 1550578301/01/10 53 01/01/10إلتحاق بالزوجةحميدي عبد القادر 14113Pمزدوج اولد امحمد

إقليم: اليوسفيةالطياميم المركزيةإقليم: تارودانتم.م أدوز 1580539602/09/10 53 02/09/10رضوان المداني 13690Eمزدوج اطياميم

إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 15852701101/03/11 53 01/03/11فاطمة اكمير 16958Gمزدوج تيزغران
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إقليم: اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةإقليم: تارودانتم.م تكنزة 1681532301/03/11 53 01/03/11عبدالواحد توكيل 13724Sمزدوج لخوالقة

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م انفكن

باها
1406394705/09/08 52 02/09/10إلتحاق بالزوجبجيج حفيظة 05177Bمزدوج أيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م لمام مسلمإقليم: تارودانتم.م تين اكناون

باها
1404881505/09/07 51 01/10/11إلتحاق بالزوجلطفي حسناء 05164Mمزدوج أيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م سيدي وسايإقليم: تارودانتم.م ادريس الول

باها
14017331006/09/06 50 01/10/11إلتحاق بالزوجةفويرة مصطفى 05121Rمزدوج ماسة

إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: تارودانتم.م تين اكناون 1548900202/09/09 50 03/09/12نقري يوسف 09253Gمزدوج صخور الرحامنة

إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م بركن 15828381305/09/11 45 05/09/11أمرير الحسن 16958Gمزدوج تيزغران

م.م احمد باحنيني مركزية إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة

تاغزوت

إقليم: تيزنيت 1583238205/09/11 45 05/09/11بورحيم  ميمونة 16936Hمزدوج اربعاء أيت أحمد

إقليم: الحوزاسكينإقليم: تارودانتم.م تاويالت 16809761001/01/12 45 01/01/12بيدارن ابراهيم 03710Gمزدوج أوريكة

إقليم: وادي الذهبالفضيلةإقليم: تارودانتم.م تميشا 1580432502/09/10 44 02/09/10إلتحاق بالزوجةمحمد الفرجاوي 24929

W
مزدوج الداخلة )البلدية(

إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل 15798711002/09/10 43 02/09/10العمري ادريس 09240Tمزدوج صخور الرحامنة

إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: تارودانتم.م تمونت 1579942102/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجا زول نعيمة 14841Fمزدوج انويرات

إقليم: فحص - انجرةالقصر الصغيرإقليم: تارودانتم.م شوقي 1580245202/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجشرنوبي  مريم 15305Kمزدوج القصر الصغير

إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: تارودانتم.م محمد الشيخ 1580249402/09/10 43 02/09/10حاتم شعطيط 07032Tمزدوج ارفالة

إقليم: سيدي بنورالملإقليم: تارودانتم.م الرشاد 15805271702/09/10 43 02/09/10الخلوفي دليلة 08404Jمزدوج كرديد

إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: تارودانتم.م البحتري 1581277902/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجماجدة نزيلي 10241Fمزدوج اكرض

إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: تارودانتم.م الزعفران 1580234602/09/10 42 04/09/12شكوك الحسن 06964Uمزدوج تسقي

إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزيةإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 1683922204/09/12 38 04/09/12مهاجر ياسين 08974Dمزدوج ميات
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إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: تارودانتم.م النهضة 1582232802/09/10 36 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة  نعيم 03121Sمزدوج مجاط

إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: تارودانتم.م تدناس 1582681205/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجاكدوز حفيضة 08783

W
مزدوج تمللت )البلدية(

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م النوار

موس

إقليم: تيزنيت 1584134705/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجةحسن جكور 16963Mمزدوج أيت ايسافن

إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 1584872105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجمليكة صوصان 06854Zمزدوج دمنات )البلدية(

إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 1717165803/09/13 31 03/09/13عبد ا بن دادا 17791Mمزدوج ادا وكيلل

إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 1717471603/09/13 31 03/09/13عدنان الشكلي 06211Aمزدوج الدردارة

إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: تارودانتم.م الرشاد 17176691003/09/13 31 03/09/13فؤاد العريبي 06211Aمزدوج الدردارة

إقليم: تنغيرايت زكريإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 1718422603/09/13 31 عبد الحق قاسمي 

الناصري

03/09/13 12868Lمزدوج اغيل نومكون

إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م سيروا 1718877403/09/13 31 03/09/13نيدبراهمان حسن 18105Dمزدوج اساكي

إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: تارودانتم.م الزعفران 1719055503/09/13 31 03/09/13الرباطي محمد 09253Gمزدوج صخور الرحامنة

إقليم: شتوكة آيت م.م أكــدالإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها
1682645901/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجزهرة العطار 05205Gمزدوج ماسة

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تارودانتم.م المام مسلم

مركزية اداوسملل

إقليم: تيزنيت 1681787304/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجالسعدية أكوز 16952Aمزدوج تيزغران

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 1681939604/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةالمصطفى عيادي 08988Uمزدوج الرافعية

إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 1682246704/09/12 28 04/09/12ليلى بوفتيح 15709Zمزدوج بوهودة

إقليم: الرحامنةدار همض المركزيةإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 16822591204/09/12 28 04/09/12سفيان بوحافة 09310Uمزدوج أيت حمو

إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: تارودانتم.م توبقال 1682585404/09/12 28 04/09/12علي العبدلوي 09884Tمزدوج تمنار )البلدية(

إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م وامومن 1683471104/09/12 28 04/09/12اويري مصطفى 03609Xمزدوج انوكال

149



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 

2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: تارودانتم.م وامومن 16838891004/09/12 28 04/09/12إلتحاق بالزوجةمجيك رشيد 09304Mمزدوج أيت حمو

إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 16839761204/09/12 28 05/09/12أنور النبوتي 09333Uمزدوج أيت الطالب

إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: تارودانتم.م تكنزة 1585191301/03/11 27 03/09/13شوقي صادق 03076Tمزدوج اشمرارن

إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م النوار 1718338303/09/13 25 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الحق إبريك 16958Gمزدوج تيزغران

إقليم: الحسيمةاساكنإقليم: تارودانتم.م الرشاد 1717580603/09/13 21 03/09/13التهامي الدوكالي 06724Hمزدوج اساكن

إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تارودانتم.م تناراشت 1718101203/09/13 21 03/09/13عبدالصمد الزاكي 15714Eمزدوج بوهودة

إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 1718317303/09/13 21 03/09/13ادريس حوسى 15719Kمزدوج بوهودة

إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تارودانتم.م تناراشت 1720837302/09/14 17 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف السطي 15728Vمزدوج اخللفة

إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 1720556102/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةالكويرتي رشيد 15549Aمزدوج اورتزاغ

إقليم: تطوانتاقة عامرإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 17214871302/09/14 16 02/09/14إلتحاق بالزوجةمحمد مطيع 19947Fمزدوج بني يدر

إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 17196801402/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةامين افركوس 07868Bمزدوج أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزيةإقليم: تارودانتم.م توبقال 1720445302/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةصالح السمر 09177Zمزدوج الجعافرة

إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبةإقليم: تارودانتم.م تازولت 17210501002/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةنورالدين أحديدو 15560Mمزدوج اورتزاغ

إقليم: تاوناتم/م  العنصرإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 17218021402/09/14 15 02/09/14إلتحاق بالزوجةسيبوس اسماعيل 15433Zمزدوج اجبابرة

إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 1721217102/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجةالخلفي عبد المومن 06356Hمزدوج عين بيضاء

عمالة: مكناساسماء بنت ابي بكرإقليم: طاطاالنخيل 378595517/09/90 132 17/09/95أقدمية 20 سنةأوميرة عزيز 03824Fمزدوج مولي ادريس زرهون 

)البلدية(

إقليم: آسفيأولد أحميدةإقليم: طاطاالسميرة 11560511116/09/99 125 16/09/99أقدمية 12 سنةكريم الزكاني 13666Dمزدوج لمصابح
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إقليم: آسفيالعرفانإقليم: طاطاالسميرة 11752051106/09/00 119 06/09/00أقدمية 12 سنةرجاء بن الحاج 13667Eمزدوج لمصابح

إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: طاطاام الكردان 1268794304/09/02 113 05/09/03أقدمية 12 سنةاوعبو مصطفى 14137Rمزدوج بوكركوح

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: طاطاايت علي

باها
1265033304/09/02 109 04/09/02إلتحاق بالزوجةبوتشكيل بوبكر 25589Nمزدوج أيت عميرة

إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: طاطالمحاميد 1268036104/09/02 109 07/09/04أقدمية 12 سنةالحدان محمد 03165Pمزدوج امزوضة

إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: طاطاالزرقطوني 11233921016/09/98 108 16/09/99أقدمية 12 سنةالداودي  عمر 08988Uمزدوج الرافعية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: طاطاامي اكادير

باها
1263619504/09/02 103 03/09/03إلتحاق بالزوججمعة اقديم 05139Kمزدوج واد الصفا

إقليم: سيدي بنورالقصيبةإقليم: طاطاالزاوية 1548452226/11/08 59 26/11/08مهيل عمر 08381Jمزدوج خميس قصيبة

إقليم: سيدي بنورالملإقليم: طاطاانسولة 16845921201/01/12 45 15/03/12ملكي مولي التهامي 08404Jمزدوج كرديد

مدرسة يحيى الكدالي إقليم: طاطاايت ويران

المركزية

إقليم: طرفاية 1581259702/09/10 43 02/09/10إلتحاق بالزوجكريمة ناجي 06455Rمزدوج طرفاية )البلدية(

إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: طاطاالزاوية 1582973505/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجخديحة بدري 11094Hمزدوج سوق ثلثاء الغرب

إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: طاطاالزاوية 15827861905/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجسهام أيت ويعشة 14137Rمزدوج بوكركوح

إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: طاطاتاكموت 15833451105/09/11 35 05/09/11إلتحاق بالزوجةاشتوكى عبد السلم 23305Fمزدوج الداخلة )البلدية(

إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: طاطاتيزا 1684590101/01/12 35 15/03/12زريدو محمد 07023Hمزدوج بزو

إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: طاطااكادير الجديد 1684085104/09/12 22 02/09/14إلتحاق بالزوجحفصة  اوبل 17315Vمزدوج ايغرم )البلدية(

إقليم: تارودانتم.م علل بن عبد اإقليم: طاطااسمليل 1719951702/09/14 14 02/09/14إلتحاق بالزوجبكلن السعدية 17796Tمزدوج تينزرت

م.م الجاحظ مركز اكادير 

اوفل

م.م عبدالكريم الخطابي إقليم: تيزنيت

مركزية بوزكر

إقليم: تيزنيت 131007117/11/79 225 تبادلأقدمية 20 سنةعمر     احبوشة 16/09/84 17218Pمزدوج أربعاء الساحل

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: تيزنيتم. محمد السادس تالعينت

وتنان
236377717/09/84 225 17/09/84أقدمية 20 سنةعلي    ابن السايح 04874Xمزدوج الدراركة
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م.م الطاهر السمللي 

مركزية يوكيت

عمالة: أكادير  إدا م.م دار بـوبكـرإقليم: تيزنيت

وتنان
724250816/09/92 177 16/09/92أقدمية 20 سنةابراهيم بوالحنا 04876Zمزدوج الدراركة

عمالة مقاطعات سيدي مدرسة عبد الواحد العلويإقليم: تيزنيتم. محمد الخامس

البرنوصي
211426316/09/85 156 16/09/88أقدمية 20 سنةبولغراس عبد ا 26465Rمزدوج سيدي مومن )المقاطعة(

م.م ادريس الثاني 

مركزية تاسريرت

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تيزنيت

ملول
1046093116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةمحمد ديوان 05071Lمزدوج القليعة )البلدية(

م.م عبد ا ابن ياسين 

مركزية اداوسملل

إقليم: آسفيالثلثاء سيدي عيسىإقليم: تيزنيت 1047614816/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةسعيد بكار 13680Uمزدوج سيدي عيسى

م.م احمد باحنيني 

مركزية تاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: تيزنيت

باها
1267943604/09/02 105 04/09/03إلتحاق بالزوجةمنير العموري 05143Pمزدوج واد الصفا

م.م 11 يناير مركزية 

الكريمة

عمالة: أكادير  إدا م.ادريس بن زكريإقليم: تيزنيت

وتنان
1238078106/09/01 81 تبادلليلى لخضر 05/10/09 26478Eمزدوج اكادير )البلدية(

م.م الوحدة مركزية 

دوتيزي

إقليم: شتوكة آيت م.م محمد خير الدينإقليم: تيزنيت

باها
1153749716/09/99 74 12/09/12إلتحاق بالزوجةابراهيم اكرام 05131Bمزدوج واد الصفا

م.م الوحدة مركزية 

دوتيزي

م.م الدارسة مركزية إقليم: تيزنيت

الدوكادير

إقليم: تيزنيت 1175207406/09/00 72 12/09/12جمال بوهدا 16898Sمزدوج أيت وافقا

م.م الزهور مركزية 

انمس

إقليم: بوجدورمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: تيزنيت 13994951207/09/05 72 05/09/07إلتحاق بالزوجةالحسين بوشلكة 06480Tمزدوج بوجدور )البلدية(

م.م عبدالكريم الخطابي 

مركزية بوزكر

م.م الجاحظ مركز اكادير إقليم: تيزنيت

اوفل

إقليم: تيزنيت 1263245104/09/02 38 تبادلابردعي الحسن 04/09/12 17169Lمزدوج بونعمان
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10

إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: أسا - الزاك3 مارس 1045888416/09/96 118 16/09/96أقدمية 20 سنةخيري موحى 07348Lمزدوج القصيبة )البلدية(

إقليم: السمارةالتقدمإقليم: أسا - الزاكابن العقول 1177793106/09/00 106 04/09/01إلتحاق بالزوجرحاب منتو 10409Nمزدوج السمارة )البلدية(

إقليم: الجديدةلحمامنةإقليم: أسا - الزاك19 ماي 11762731106/09/00 100 06/09/01أقدمية 12 سنةالمرجي سعيد 08275Uمزدوج سيدي امحمد اخديم

إقليم: العيونيوسف ابن تاشفينإقليم: أسا - الزاكعمر بن الخطاب 1265924104/09/02 93 04/09/02إلتحاق بالزوجالهداد  مريم 06432Rمزدوج العيون )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: أسا - الزاكمولي اسماعيل

باها
1267643604/09/02 75 17/09/07إلتحاق بالزوجةخبة عماد 05163Lمزدوج سيدي بيبي

إقليم: كلميمتوتلينإقليم: أسا - الزاكطارق بن زياد 1156665716/09/99 71 06/09/08إلتحاق بالزوجةالياس محمد 10651Bمزدوج اباينو

إقليم: السمارةعقبة بن نافعإقليم: أسا - الزاكعوينة تركز 1583908305/09/11 36 05/09/11إلتحاق بالزوجمينة افليس 10411Rمزدوج السمارة )البلدية(

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

إقليم: السمارةالتقدمإقليم: أسا - الزاك 1682723404/09/12 29 04/09/12إلتحاق بالزوجرشيدة الفتاش 10409Nمزدوج السمارة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي الخطل بنينإقليم: كلميمم عبدا بن ياسين

الحسني
378237517/09/90 124 16/09/94أقدمية 20 سنةالصبيطي زبيدة 18147Zمزدوج الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: كلميمالمسيرة 2

باها
707802216/09/92 118 16/09/96أقدمية 20 سنةزنيور محمد 05175Zمزدوج أيت عميرة

إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: كلميم3 مارس 774059116/09/91 112 16/09/95أقدمية 20 سنةحروش نور الدين 07334

W
مزدوج الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: العيونمركزية الدشيرةإقليم: كلميمللعائشة 1176337106/09/00 66 تبادلسليمان الهامل 20/01/10 06454Pمزدوج الدشيرة

إقليم: وادي الذهبالمختار السوسيإقليم: كلميمحاسي الكاح 1173970106/09/00 48 تبادلأخنخام محمد 04/09/12 25636Pمزدوج الداخلة )البلدية(

م.م الجبل الخضر 

مركزية مستي

إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: سيدي افني 62531116/09/95 159 16/09/95أقدمية 20 سنةعبدالمجيد العطري 26519Zمزدوج برشيد )البلدية(

م.م النجاح مركزية 

تلكدوار

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: سيدي افني

باها
1046704116/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةعمار شندرو 05174Yمزدوج أيت عميرة

م.م ابن يونس مركزية 

ادارو

عمالة: أكادير  إدا م.م السعديين-أمـالـوإقليم: سيدي افني

وتنان
1046967216/09/96 153 16/09/96أقدمية 20 سنةبوداودي محمد 04891Rمزدوج الدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: سيدي افنيم.م الغزالي مركزية كاور

باها
1174503406/09/00 119 06/09/00إلتحاق بالزوجةالكرمز الحسن 05155Cمزدوج سيدي بيبي
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مدرسة الشيخ ماء 

العينين

إقليم: الجديدةواد المخازنإقليم: سيدي افني 57355116/09/94 112 16/09/96أقدمية 20 سنةادلشكر الحسين 08091Uمزدوج لبير الجديد )البلدية(

م.م عبد الجليل القباج 

مركزية تكنسا

عمالة: إنزكان ايت م ابن الروميإقليم: سيدي افني

ملول
12696221104/09/02 107 04/09/02إلتحاق بالزوجخديجة سومار 26360Bمزدوج القليعة )البلدية(

م.م سيدي اعزا مركزية 

فوزارت

إقليم: كلميمتوتلينإقليم: سيدي افني 1306641405/09/03 101 05/09/03إلتحاق بالزوجالسد اسية 10651Bمزدوج اباينو

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: سيدي افني

ملول
1308409603/09/03 100 05/09/03إلتحاق بالزوجفاطمة سمللي 20000Nمزدوج القليعة )البلدية(

م.م طارق بن زياد 

مركزية ابضر

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: سيدي افني

باها
13074351006/09/03 88 26/11/06إلتحاق بالزوجةحسن ادبها 05157Eمزدوج سيدي بيبي

م.م  محمد بن الحسين 

مركزية اسك

إقليم: شتوكة آيت م سيدي وسايإقليم: سيدي افني

باها
13074541003/09/03 76 20/10/09إلتحاق بالزوجةإغلسن محمد 05121Rمزدوج ماسة

م.م المعري مركزية 

تغيرت

م.م محمد سالم مركزية إقليم: سيدي افني

تيزكي

إقليم: تيزنيت 1582110502/09/10 37 22/02/12إلتحاق بالزوجتونسي حليمة 16964Nمزدوج أيت ايسافن

إقليم: طرفايةمركزية المسيرة الخضراءإقليم: طانطان ادريس الحارثي 1122847416/09/98 135 تبادلأقدمية 12 سنةالعومري   مولود 19/09/99 06458Uمزدوج طاح

إقليم: آسفيالدعيجاتإقليم: طانطان ادريس الحارثي 11755101106/09/00 129 الدريسي حاسين 

مولي يوسف
06/09/00أقدمية 12 سنة 13915Zمزدوج لعمامرة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتإقليم: طانطانالمرابطين

ملول
63712116/09/95 110 16/09/97إلتحاق بالزوجلشيهاب   أمينة 26721Uمزدوج تمسية

إقليم: قلعة  السراغنةتمللت المركزيةإقليم: طانطانالمير مولي عبد ا 1238391606/09/01 89 06/09/02إلتحاق بالزوجةميزيرة عبد الرحمن 08770Gمزدوج تمللت )البلدية(

إقليم: طانطانيوسف بن تاشفينإقليم: طانطانمعركة أنوال 1175472106/09/00 60 تبادلالحياني عمر 06/09/09 15370Fمزدوج طانطان )البلدية(

إقليم: العيونتارومةإقليم: طانطانيوسف بن تاشفين 1405519306/09/07 40 تبادلخديجة ابليح 05/09/11 23909Mمزدوج فم الواد

إقليم: طرفايةمدرسة الوحدة المركزيةإقليم: طانطانالمختار السوسي 1407188105/09/08 40 تبادلمليكة خرصة 02/09/10 06457Tمزدوج دورة
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11

مدرسة المسيرة 

الخضراء

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: بوجدور

باها
60493216/09/94 126 16/09/94أقدمية 20 سنةمعتصم  الحسن 05149

W
مزدوج سيدي بيبي

إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: بوجدور مدرسةا لنبعاث 1174933306/09/00 93 20/10/09إلتحاق بالزوجةأحمد أيت الباز 03738Mمزدوج اغواطيم

إقليم: صفرومركز تازوطةإقليم: السمارةالتقدم 237674117/09/84 136 تبادلأقدمية 20 سنةبدو فاطمة 02/10/89 02307Gمزدوج تازوطة

إقليم: العيونمعركة تافودارتإقليم: السمارةعقبة بن نافع 740342116/09/93 124 16/09/96أقدمية 20 سنةالفيحل سعيد 24875Mمزدوج المرسى )البلدية(

إقليم: العيونأبو بكر الصديقإقليم: السمارةالتقدم 1045985116/09/96 118 16/09/96أقدمية 20 سنةكباش حمدي 22977Zمزدوج العيون )البلدية(

إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: العيونيوسف ابن تاشفين 150234121/09/81 170 16/10/85أقدمية 20 سنةالزرق الشرقاوي 10818Hمزدوج القنيطرة )البلدية(

عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: العيونالشهيد إدريس الحرثي 9512581116/09/80 144 16/09/89أقدمية 20 سنةعائشة السيفي 03862Xمزدوج سيدي عبد ا الخياط

إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: العيونأبو بكر الصديق 1306332822/09/03 99 23/09/03إلتحاق بالزوجرجاء بوسرحان 11084Xمزدوج سيدي علل التازي

إقليم: اليوسفيةخنوفة المركزيةإقليم: العيونمعركة تافودارت 1548443520/11/08 54 27/09/10عبد العزيز مصلوح 13700Rمزدوج جدور

إقليم: العيونمركزية الدشيرةإقليم: العيونمعركة تيسلتين 977674116/09/82 44 تبادلمليكة  بلغازي 09/10/10 06454Pمزدوج بوكراع

إقليم: كلميمللعائشةإقليم: العيونمركزية الدشيرة 1582907105/09/11 35 تبادلحسناء اسديو 05/09/11 10547Nمزدوج كلميم )البلدية(

إقليم: العيونمعركة تيسلتينإقليم: العيونمركزية الدشيرة 1583246105/09/11 35 تبادلعتيقة بوسرغين 05/09/11 25334Lمزدوج العيون )البلدية(

إقليم: طانطانمعركة أنوالإقليم: العيونتارومة 1684395104/09/12 34 تبادلمريم طليبي 04/09/12 15374Kمزدوج طانطان )البلدية(

مدرسة يحيى الكدالي 

المركزية

إقليم: العيونالشهيد إدريس الحرثيإقليم: طرفاية 288573116/09/86 173 16/09/93أقدمية 20 سنةمحمد هول 06430Nمزدوج العيون )البلدية(

مدرسة يحيى الكدالي 

المركزية

عمالة: الصخيرات  - المنزهإقليم: طرفاية

تمارة
59753816/09/94 155 16/09/94أقدمية 20 سنةالمرنيز محمد 01357Zمزدوج المنزه

إقليم: طانطانالمختار السوسيإقليم: طرفايةمدرسة الوحدة المركزية 1580130102/09/10 53 تبادلفوزية بودة 02/09/10 15377Nمزدوج طانطان )البلدية(

مركزية المسيرة 

الخضراء

إقليم: طانطان ادريس الحارثيإقليم: طرفاية 1683176404/09/12 28 تبادلإلتحاق بالزوجزكية  السراج 04/09/12 15382Uمزدوج ابطيح
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إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف 316034316/09/88 114 16/09/97أقدمية 12 سنةعبد ا عموش 16893Lمزدوج أيت وافقا

إقليم: كلميمحاسي الكاحإقليم: وادي الذهبمدرسة السلم 1264639904/09/02 94 تبادلأقدمية 12 سنةفاطمة العزيزة بريش 07/10/02 10604Aمزدوج افركات

مدرسة المسيرة 

الخضراء

إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: وادي الذهب 1306701305/09/03 78 05/09/03أقدمية 12 سنةسميرة البوعناني 08615Nمزدوج الوليدية

مدرسة المسيرة 

الخضراء

إقليم: الصويرةم.م. أدغاسإقليم: وادي الذهب 173072116/09/82 24 04/09/12ميمون عبدالعزيز 10151Hمزدوج ادغاس

إقليم: وادي الذهبمدرسة السلمإقليم: وادي الذهبالمختار السوسي 16822771004/09/12 24 تبادلسعيد بجديد 04/09/12 13526Bمزدوج الداخلة )البلدية(

إقليم: برشيدمركزية الموشمةإقليم: وادي الذهبالفضيلة 16844291204/09/12 24 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة تكنفى 14289Fمزدوج ابن معاشو
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